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Predlog spremembe 1
Justina Vitkauskaite

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja medsektorsko naravo kulturnih 
in ustvarjalnih panog ter širši pomen teh 
panog za svetovno gospodarstvo in 
družbeni razvoj; poudarja dejstvo, da imajo 
ti sektorji bogat lokalni in regionalni 
potencial;

1. poudarja medsektorsko naravo kulturnih 
in ustvarjalnih panog kot privlačno 
komunikacijsko orodje ter širši pomen teh 
panog za svetovno gospodarstvo, 
trajnostno, pametno in vključujočo rast, 
inovativnost, podjetništvo, socialno 
kohezijo in družbeni razvoj; poudarja 
dejstvo, da imajo ti sektorji bogat lokalni in 
regionalni potencial rasti, ki predstavlja 
nove priložnosti na trgu za podjetnike na 
področju kulturnih in ustvarjalnih panog, 
ter za zaposlovanje v sektorju kulture;

Or. en

Predlog spremembe 2
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja medsektorsko naravo kulturnih 
in ustvarjalnih panog ter širši pomen teh 
panog za svetovno gospodarstvo in 
družbeni razvoj; poudarja dejstvo, da imajo 
ti sektorji bogat lokalni in regionalni 
potencial;

1. poudarja medsektorsko naravo kulturnih 
in ustvarjalnih panog ter širši pomen teh 
panog za svetovno gospodarstvo, 
ustvarjanje delovnih mest in družbeni 
razvoj; poudarja, da je dejstvo, da imajo ti 
sektorji bogat lokalni in regionalni 
potencial, bistvenega pomena za 
spodbujanje gospodarske dejavnosti v EU;

Or. pt
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Predlog spremembe 3
Cornelia Ernst

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. ugotavlja, da ima ustvarjalnost svoj 
izvor na lokalni ravni, zato razvoj 
kulturnih in ustvarjalnih panog zahteva 
lokalno mreženje, grozdenje, podjetniške 
inkubatorje ter partnerstva med 
umetnostjo in znanostjo, industrijskimi 
ustanovami, univerzami in podjetji;

Or. en

Predlog spremembe 4
Justina Vitkauskaite

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bi morale kulturne in 
ustvarjalne panoge postati del nacionalnih 
in socialno-gospodarskih strategij EU; 
poudarja, da je treba v skladu z načelom 
subsidiarnosti spodbuditi lokalne in 
regionalne oblasti, naj svoje zamisli o 
ustvarjalnosti vključijo v svoje dolgoročne 
strategije in izvajanje politik;

2. poudarja, da bi morale kulturne in 
ustvarjalne panoge postati del nacionalnih 
in socialno-gospodarskih strategij EU; 
poudarja, da je treba v skladu z načelom 
subsidiarnosti spodbuditi lokalne in 
regionalne oblasti, naj svoje zamisli o 
ustvarjalnosti vključijo v svoje dolgoročne 
strategije in izvajanje politik; hkrati je 
treba okrepiti finančne zmogljivosti malih 
in srednjih podjetij, da bi podprli 
podjetnike pri razvoju novih poslovnih 
modelov za kulturne in ustvarjalne 
panoge ter promovirali ustvarjalne 
spretnosti in ustvarjalne sektorje;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Salvatore Caronna

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bi morale kulturne in 
ustvarjalne panoge postati del nacionalnih 
in socialno-gospodarskih strategij EU;
poudarja, da je treba v skladu z načelom 
subsidiarnosti spodbuditi lokalne in 
regionalne oblasti, naj svoje zamisli o 
ustvarjalnosti vključijo v svoje dolgoročne 
strategije in izvajanje politik;

2. poudarja, da bi morale kulturne in 
ustvarjalne panoge postati del nacionalnih 
in socialno-gospodarskih strategij EU;
lokalne in regionalne oblasti se tudi 
spodbuja, naj v skladu z načelom 
subsidiarnosti vključijo kulturne in 
ustvarjalne panoge v svoje srednjeročne 
in dolgoročne gospodarske strategije;

Or. it

Predlog spremembe 6
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bi morale kulturne in 
ustvarjalne panoge postati del nacionalnih 
in socialno-gospodarskih strategij EU; 
poudarja, da je treba v skladu z načelom 
subsidiarnosti spodbuditi lokalne in 
regionalne oblasti, naj svoje zamisli o 
ustvarjalnosti vključijo v svoje dolgoročne 
strategije in izvajanje politik;

2. poudarja, da bi morale kulturne in 
ustvarjalne panoge postati del nacionalnih 
in socialno-gospodarskih strategij EU;
poudarja potrebo po nadaljnjem 
usklajevanju različnih politik, vključno s 
politikami na področju industrije, 
izobraževanja, inovativnosti, turizma ter 
regionalnega, mestnega, lokalnega in 
prostorskega razvoja; poudarja, da je treba 
v skladu z načelom subsidiarnosti 
spodbuditi lokalne in regionalne oblasti, 
naj svoje zamisli o ustvarjalnosti vključijo 
v svoje dolgoročne strategije in izvajanje 
politik;

Or. en
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Predlog spremembe 7
François Alfonsi

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da je kulturna raznolikost v 
Evropi bistvena za ta gospodarski sektor, 
saj spodbuja ustvarjalni potencial;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da pomanjkanje 
enostavnega dostopa do financiranja 
ostaja glavna težava, s katero se srečujejo 
mala in srednja podjetja v kulturnih in 
ustvarjalnih panogah;

Or. ro

Predlog spremembe 9
Cornelia Ernst

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. opozarja, da imajo lokalni organi 
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obsežno vlogo v zvezi z infrastrukturo, 
strategijo, načrtovanjem in mreženjem;

Or. en

Predlog spremembe 10
Justina Vitkauskaite

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi bilo treba financiranje, ki 
je na voljo v prihodnjem večletnem 
finančnem okviru, in sicer v okviru 
Evropskega socialnega sklada in 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
uporabiti za krepitev kulturnih in 
ustvarjalnih panog ter nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih institucionalnih in 
upravnih zmogljivosti za delo s temi 
panogami;

3. poudarja, da bi bilo treba financiranje, ki 
je na voljo v prihodnjem večletnem 
finančnem okviru, in sicer v okviru 
Evropskega socialnega sklada in 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
uporabiti za krepitev kulturnih in 
ustvarjalnih panog ter nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih institucionalnih in 
upravnih zmogljivosti za delo s temi 
panogami, kar lahko poveča gospodarske 
koristi kulturnih in ustvarjalnih panog;

Or. en

Predlog spremembe 11
Salvatore Caronna

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi bilo treba financiranje, ki 
je na voljo v prihodnjem večletnem 
finančnem okviru, in sicer v okviru
Evropskega socialnega sklada in 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
uporabiti za krepitev kulturnih in 
ustvarjalnih panog ter nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih institucionalnih in 
upravnih zmogljivosti za delo s temi 

3. poudarja, da bi bilo treba financiranje, ki 
je na voljo iz Evropskega socialnega sklada 
in Evropskega sklada za regionalni razvoj v 
prihodnjem večletnem finančnem okviru, 
uporabiti za krepitev kulturnih in 
ustvarjalnih panog ter nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih institucionalnih in 
upravnih zmogljivosti za sodelovanje;
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panogami;

Or. en

Predlog spremembe 12
Maria do Céu Patrão Neves

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi bilo treba financiranje, ki 
je na voljo v prihodnjem večletnem 
finančnem okviru, in sicer v okviru 
Evropskega socialnega sklada in 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
uporabiti za krepitev kulturnih in 
ustvarjalnih panog ter nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih institucionalnih in 
upravnih zmogljivosti za delo s temi 
panogami;

3. poudarja, da bi bilo treba financiranje, ki 
je na voljo v prihodnjem večletnem 
finančnem okviru, in sicer v okviru 
Evropskega socialnega sklada in 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
uporabiti za krepitev kulturnih in 
ustvarjalnih panog ter nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih institucionalnih in 
upravnih zmogljivosti za delo s temi 
panogami, pri tem pa bi se bilo treba 
osredotočiti zlasti na najbolj oddaljene 
regije, kjer je kulturne in ustvarjalne 
panoge težje vzpostaviti in razvijati, 
čeprav imajo tamkajšnji prebivalci 
izjemen kulturni in ustvarjalni potencial 
ravno zato, ker živijo na otokih;

Or. pt

Predlog spremembe 13
Justina Vitkauskaite

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da lahko kulturne in 
ustvarjalne panoge kot vir potencialov v 
smislu večjega števila in boljših delovnih 
mest v regijah prispevajo k socialni in 
teritorialni integraciji; je zaskrbljen, da ti 

4. opozarja, da lahko kulturne in 
ustvarjalne panoge kot vir potencialov v 
smislu večjega števila in boljših delovnih 
mest v regijah prispevajo k socialni in 
teritorialni integraciji; je zaskrbljen, da ti 
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vidiki kulturnih in ustvarjalnih panog niso 
zadostno raziskani; poudarja, da je zbiranje 
statističnih podatkov v tem sektorju 
nezadostno na vseh ravneh, pri čemer je 
najslabši položaj na regionalni in lokalni 
ravni;

vidiki kulturnih in ustvarjalnih panog niso 
zadostno raziskani; poudarja, da je zbiranje 
statističnih podatkov v tem sektorju 
nezadostno na vseh ravneh, pri čemer je 
najslabši položaj na regionalni in lokalni 
ravni; poudarja, da je treba analizirati 
vpliv informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij na kulturne in ustvarjalne 
sektorje, da bi se te sektorje lahko 
prilagodilo novim tehnološkim okoljem in 
jih povezalo s tehnološkim razvojem;

Or. en

Predlog spremembe 14
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da lahko kulturne in 
ustvarjalne panoge kot vir potencialov v 
smislu večjega števila in boljših delovnih 
mest v regijah prispevajo k socialni in 
teritorialni integraciji; je zaskrbljen, da ti 
vidiki kulturnih in ustvarjalnih panog niso 
zadostno raziskani; poudarja, da je zbiranje 
statističnih podatkov v tem sektorju 
nezadostno na vseh ravneh, pri čemer je 
najslabši položaj na regionalni in lokalni 
ravni;

4. opozarja, da lahko kulturne in 
ustvarjalne panoge kot vir potencialov v 
smislu večjega števila in boljših delovnih 
mest v regijah prispevajo k socialni in 
teritorialni integraciji; je zaskrbljen, da ti 
vidiki kulturnih in ustvarjalnih panog niso 
zadostno raziskani; poudarja, da je zbiranje 
statističnih podatkov v tem sektorju 
nezadostno na vseh ravneh, pri čemer je 
najslabši položaj na regionalni in lokalni 
ravni; poziva k ustanovitvi platforme za 
upravljanje s prostimi delovnimi mesti in 
možnostmi financiranja v kulturnih in 
ustvarjalnih panogah, da se podpre 
delavce na teh področjih, vključno s
tistimi, ki so na začetku svoje poklicne 
poti;

Or. bg

Predlog spremembe 15
Cornelia Ernst
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da lahko kulturne in 
ustvarjalne panoge kot vir potencialov v 
smislu večjega števila in boljših delovnih 
mest v regijah prispevajo k socialni in 
teritorialni integraciji; je zaskrbljen, da ti 
vidiki kulturnih in ustvarjalnih panog niso 
zadostno raziskani; poudarja, da je zbiranje 
statističnih podatkov v tem sektorju 
nezadostno na vseh ravneh, pri čemer je 
najslabši položaj na regionalni in lokalni 
ravni;

4. opozarja, da lahko kulturne in 
ustvarjalne panoge kot vir potencialov v 
smislu večjega števila in boljših delovnih 
mest v regijah prispevajo k socialni in 
teritorialni integraciji; poziva, naj se 
prikrajšanim skupinam v kulturnih in 
ustvarjalnih panogah nameni dovolj 
pozornosti; je zaskrbljen, da ti vidiki 
kulturnih in ustvarjalnih panog niso 
zadostno raziskani; poudarja, da je zbiranje 
statističnih podatkov v tem sektorju 
nezadostno na vseh ravneh, pri čemer je 
najslabši položaj na regionalni in lokalni 
ravni;

Or. en

Predlog spremembe 16
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da lahko kulturne in 
ustvarjalne panoge kot vir potencialov v 
smislu večjega števila in boljših delovnih 
mest v regijah prispevajo k socialni in 
teritorialni integraciji; je zaskrbljen, da ti 
vidiki kulturnih in ustvarjalnih panog niso 
zadostno raziskani; poudarja, da je zbiranje 
statističnih podatkov v tem sektorju 
nezadostno na vseh ravneh, pri čemer je 
najslabši položaj na regionalni in lokalni 
ravni;

4. opozarja, da lahko kulturne in 
ustvarjalne panoge kot vir potencialov v 
smislu večjega števila in boljših delovnih 
mest v regijah prispevajo k socialni in 
teritorialni integraciji; je zaskrbljen, da ti 
vidiki kulturnih in ustvarjalnih panog niso 
zadostno raziskani in nimajo dovolj 
podpore; poudarja, da je zbiranje 
statističnih podatkov v tem sektorju 
nezadostno na vseh ravneh, pri čemer je 
najslabši položaj na regionalni in lokalni 
ravni;

Or. en
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Predlog spremembe 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da lahko kulturne in 
ustvarjalne panoge kot vir potencialov v 
smislu večjega števila in boljših delovnih 
mest v regijah prispevajo k socialni in 
teritorialni integraciji; je zaskrbljen, da ti 
vidiki kulturnih in ustvarjalnih panog niso 
zadostno raziskani; poudarja, da je zbiranje 
statističnih podatkov v tem sektorju 
nezadostno na vseh ravneh, pri čemer je 
najslabši položaj na regionalni in lokalni 
ravni;

4. opozarja, da lahko kulturne in 
ustvarjalne panoge kot vir potencialov v 
smislu večjega števila in boljših delovnih 
mest v regijah, zlasti kot dejavnosti, ki jih 
izvajajo podizvajalci, neodvisne dejavnosti 
za določen čas ali netipične dejavnosti,
prispevajo k socialni in teritorialni 
integraciji; je zaskrbljen, da ti vidiki 
kulturnih in ustvarjalnih panog niso 
zadostno raziskani; poudarja, da je zbiranje 
statističnih podatkov v tem sektorju 
nezadostno na vseh ravneh, pri čemer je 
najslabši položaj na regionalni in lokalni
ravni;

Or. ro

Predlog spremembe 18
Salvatore Caronna

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da lahko kulturni in ustvarjalni 
sektorji preoblikujejo lokalna 
gospodarstva prek spodbujanja razvoja 
novih gospodarskih dejavnosti, 
ustvarjanja novih delovnih mest, 
trajnostnega zaposlovanja ter povečanja 
privlačnosti evropskih mest in regij;

Or. it
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Predlog spremembe 19
Justina Vitkauskaite

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi morali biti ustvarjalni ljudje, 
izdelki in storitve temelj močnega enotnega 
evropskega trga in dobro razvitih regij;
poziva k boljši uporabi kulturnih in 
ustvarjalnih industrij za privabljanje novih 
vlaganj in raznolikih talentov v Evropo;
poziva države članice, naj podprejo 
poslovne modele, prilagojene omejenemu 
evropskemu trgu, ki bodo omogočili 
mobilnost umetnikov in oseb, ki delajo v 
kulturnih in ustvarjalnih panogah, ter jim 
pomagali premagati jezikovne ovire in
ovire, ki jih predstavljajo različni davčni ali 
socialni sistemi;

5. meni, da bi morali biti ustvarjalni ljudje, 
izdelki in storitve temelj močnega enotnega 
evropskega trga in dobro razvitih regij;
poziva k boljši uporabi kulturnih in 
ustvarjalnih industrij za privabljanje novih 
vlaganj in raznolikih talentov v Evropo;
poziva države članice, naj spodbujajo in 
širijo ustvarjalnost v vseh sektorjih 
gospodarstva prek storitev, ki krepijo 
inovacije in podjetništvo; naj podprejo 
poslovne modele, prilagojene omejenemu 
evropskemu trgu, ki bodo omogočili 
mobilnost umetnikov in oseb, ki delajo v 
kulturnih in ustvarjalnih panogah, ter jim s 
svojim prispevkom k razvoju kulturne 
raznolikosti pomagali premagati jezikovne 
ovire in ovire, ki jih predstavljajo različni 
davčni ali socialni sistemi;

Or. en

Predlog spremembe 20
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi morali biti ustvarjalni ljudje, 
izdelki in storitve temelj močnega enotnega 
evropskega trga in dobro razvitih regij;
poziva k boljši uporabi kulturnih in 
ustvarjalnih industrij za privabljanje novih 
vlaganj in raznolikih talentov v Evropo;
poziva države članice, naj podprejo 

5. meni, da bi morali biti ustvarjalni ljudje, 
izdelki in storitve temelj močnega enotnega 
evropskega trga in dobro razvitih regij;
poziva k boljši uporabi kulturnih in 
ustvarjalnih industrij za privabljanje novih 
vlaganj in raznolikih talentov v Evropo;
poziva države članice, naj sprejmejo 
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poslovne modele, prilagojene omejenemu
evropskemu trgu, ki bodo omogočili 
mobilnost umetnikov in oseb, ki delajo v 
kulturnih in ustvarjalnih panogah, ter jim 
pomagali premagati jezikovne ovire in
ovire, ki jih predstavljajo različni davčni ali 
socialni sistemi;

ustrezne socialne in fiskalne ukrepe za 
podporo ustvarjalni ekonomiji; poziva 
države članice, naj podprejo poslovne 
modele, prilagojene evropskemu trgu, ki 
bodo omogočili mobilnost umetnikov in 
oseb, ki delajo v kulturnih in ustvarjalnih 
panogah, ter jim pomagali premagati 
jezikovne ovire in ovire, ki jih 
predstavljajo različni davčni ali socialni 
sistemi;

Or. en

Predlog spremembe 21
Salvatore Caronna

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi morali biti ustvarjalni ljudje, 
izdelki in storitve temelj močnega enotnega 
evropskega trga in dobro razvitih regij;
poziva k boljši uporabi kulturnih in 
ustvarjalnih industrij za privabljanje novih 
vlaganj in raznolikih talentov v Evropo;
poziva države članice, naj podprejo 
poslovne modele, prilagojene omejenemu 
evropskemu trgu, ki bodo omogočili
mobilnost umetnikov in oseb, ki delajo v 
kulturnih in ustvarjalnih panogah, ter jim
pomagali premagati jezikovne ovire in 
ovire, ki jih predstavljajo različni davčni ali 
socialni sistemi;

5. meni, da bi morali biti ustvarjalni ljudje, 
izdelki in storitve temelj močnega enotnega 
evropskega trga in dobro razvitih regij;
poziva k boljši uporabi kulturnih in 
ustvarjalnih industrij za privabljanje novih 
vlaganj in raznolikih talentov v Evropo, pri 
tem pa je treba upoštevati, da je sektor 
skoraj v celoti sestavljen iz mikro, malih 
in srednjih podjetij ter samozaposlenih 
oseb; poziva države članice in regije, naj
uvedejo strategije, ki bodo omogočile
mobilnost umetnikov in oseb, ki delajo v 
kulturnih in ustvarjalnih panogah, ter jim
pomagale premagati jezikovne ovire in 
ovire, ki jih predstavljajo različni davčni ali 
socialni sistemi;

Or. it

Predlog spremembe 22
Justina Vitkauskaite
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Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je treba z ustanovitvijo lokalnih 
in regionalnih platform podpirati različna 
znanja, zajeta v teh panogah, in interakcijo 
med ustvarjalci in tehnologijami;

6. meni, da je treba z ustanovitvijo lokalnih 
in regionalnih platform ter ustvarjalnih, 
kulturnih in industrijskih grozdov
podpirati različna znanja, zajeta v teh 
panogah, in interakcijo med ustvarjalci in 
tehnologijami;

Or. en

Predlog spremembe 23
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je treba z ustanovitvijo lokalnih 
in regionalnih platform podpirati različna 
znanja, zajeta v teh panogah, in interakcijo 
med ustvarjalci in tehnologijami;

6. meni, da je treba z ustanovitvijo lokalnih 
in regionalnih platform, ki bi spodbujale 
sinergije in pomagale iskati mehanizme za 
financiranje ustvarjalnosti in inovacij,
podpirati različna znanja, zajeta v teh 
panogah, in interakcijo med ustvarjalci in 
tehnologijami;

Or. en

Predlog spremembe 24
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je treba z ustanovitvijo lokalnih 
in regionalnih platform podpirati različna 
znanja, zajeta v teh panogah, in interakcijo 
med ustvarjalci in tehnologijami;

6. trdi, da je treba z ustanovitvijo
vseevropskih mrež za sodelovanje ter
lokalnih in regionalnih platform za 
spodbujanje in izmenjavo znanja in 
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dobrih poslovnih praks podpirati različna 
znanja, zajeta v teh panogah, in interakcijo 
med ustvarjalci in tehnologijami;

Or. pt

Predlog spremembe 25
Justina Vitkauskaite

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. opozarja, da kulturne in ustvarjalne 
panoge prispevajo k ohranitvi izjemne 
kulturne, zgodovinske in arhitekturne 
dediščine Evrope; poudarja, da sta kulturni 
in ustvarjalni sektor zelo zanimiva tako za 
turiste iz držav EU kot za turiste iz tretjih 
držav; meni, da bi bilo treba v prihodnjem 
proračunu EU zaradi te dodane vrednosti 
izdatneje podpreti kulturni in ustvarjalni 
sektor, saj v sebi nosita pomembne 
gospodarske priložnosti;

7. opozarja, da kulturne in ustvarjalne 
panoge prispevajo k ohranitvi izjemne 
kulturne, zgodovinske in arhitekturne 
dediščine Evrope ter k socialni 
vključenosti in boljši izobrazbi; poudarja, 
da sta kulturni in ustvarjalni sektor zelo 
zanimiva tako za turiste iz držav EU kot za 
turiste iz tretjih držav in sta točka, kjer ti 
dve skupini prihajata v stik ena z drugo;

Or. en

Predlog spremembe 26
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. opozarja, da kulturne in ustvarjalne 
panoge prispevajo k ohranitvi izjemne 
kulturne, zgodovinske in arhitekturne 
dediščine Evrope; poudarja, da sta kulturni 
in ustvarjalni sektor zelo zanimiva tako za 
turiste iz držav EU kot za turiste iz tretjih 
držav; meni, da bi bilo treba v prihodnjem 
proračunu EU zaradi te dodane vrednosti 

7. opozarja, da kulturne in ustvarjalne 
panoge prispevajo k ohranitvi izjemne 
kulturne, zgodovinske in arhitekturne 
dediščine Evrope; poudarja, da sta kulturni 
in ustvarjalni sektor zelo zanimiva tako za 
turiste iz držav EU kot za turiste iz tretjih 
držav; meni, da bi bilo treba v prihodnjem 
proračunu EU zaradi te dodane vrednosti 



PE510.549v01-00 16/19 AM\934394SL.doc

SL

izdatneje podpreti kulturni in ustvarjalni 
sektor, saj v sebi nosita pomembne 
gospodarske priložnosti;

izdatneje podpreti kulturni in ustvarjalni 
sektor, saj v sebi nosita pomembne 
gospodarske priložnosti, ter se z njima 
posvetovati pri pripravi državnih 
strateških dokumentov za obdobje 2014-
2020;

Or. ro

Predlog spremembe 27
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. opozarja, da kulturne in ustvarjalne 
panoge prispevajo k ohranitvi izjemne 
kulturne, zgodovinske in arhitekturne 
dediščine Evrope; poudarja, da sta kulturni 
in ustvarjalni sektor zelo zanimiva tako za 
turiste iz držav EU kot za turiste iz tretjih 
držav; meni, da bi bilo treba v prihodnjem 
proračunu EU zaradi te dodane vrednosti 
izdatneje podpreti kulturni in ustvarjalni 
sektor, saj v sebi nosita pomembne 
gospodarske priložnosti;

7. opozarja, da kulturne in ustvarjalne 
panoge prispevajo k ohranitvi izjemne 
kulturne, zgodovinske in arhitekturne 
dediščine Evrope; poudarja pomen 
premične kulturne dediščine, tj. 
predmetov kot proizvodov človeške 
ustvarjalnosti od davne prazgodovine do 
danes; poudarja, da sta kulturni in 
ustvarjalni sektor zelo zanimiva tako za 
turiste iz držav EU kot za turiste iz tretjih 
držav; meni, da bi bilo treba v prihodnjem 
proračunu EU zaradi te dodane vrednosti 
izdatneje podpreti kulturni in ustvarjalni 
sektor, saj v sebi nosita pomembne 
gospodarske priložnosti;

Or. en

Predlog spremembe 28
Salvatore Caronna

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. opozarja, da kulturne in ustvarjalne 7. opozarja, da kulturne in ustvarjalne 
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panoge prispevajo k ohranitvi izjemne 
kulturne, zgodovinske in arhitekturne 
dediščine Evrope; poudarja, da sta kulturni 
in ustvarjalni sektor zelo zanimiva tako za 
turiste iz držav EU kot za turiste iz tretjih 
držav; meni, da bi bilo treba v prihodnjem 
proračunu EU zaradi te dodane vrednosti 
izdatneje podpreti kulturni in ustvarjalni 
sektor, saj v sebi nosita pomembne 
gospodarske priložnosti;

panoge prispevajo k ohranitvi in 
izboljšanju izjemne umetniške, kulturne, 
zgodovinske in arhitekturne dediščine 
Evrope; poudarja, da sta kulturni in 
ustvarjalni sektor temeljnega pomena za 
razvoj in rast celotnega turističnega 
sektorja Evropske unije; meni, da bi bilo 
treba v prihodnjem proračunu EU zaradi te 
dodane vrednosti izdatneje podpreti 
kulturni in ustvarjalni sektor, saj v sebi 
nosita pomembne gospodarske priložnosti;

Or. it

Predlog spremembe 29
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. opozarja, da kulturne in ustvarjalne 
panoge prispevajo k ohranitvi izjemne 
kulturne, zgodovinske in arhitekturne 
dediščine Evrope; poudarja, da sta kulturni 
in ustvarjalni sektor zelo zanimiva tako za 
turiste iz držav EU kot za turiste iz tretjih 
držav; meni, da bi bilo treba v prihodnjem 
proračunu EU zaradi te dodane vrednosti 
izdatneje podpreti kulturni in ustvarjalni 
sektor, saj v sebi nosita pomembne 
gospodarske priložnosti;

7. opozarja, da kulturne in ustvarjalne 
panoge prispevajo k ohranitvi izjemne 
kulturne, zgodovinske in arhitekturne 
dediščine Evrope; poudarja, da sta kulturni 
in ustvarjalni sektor zelo zanimiva tako za 
turiste iz držav EU kot za turiste iz tretjih 
držav; meni, da bi bilo treba v prihodnjem 
proračunu EU zaradi te dodane vrednosti 
izdatneje podpreti kulturni in zlasti
ustvarjalni sektor, saj v sebi nosita 
pomembne gospodarske priložnosti;

Or. lt

Predlog spremembe 30
Justina Vitkauskaite

Osnutek mnenja
Odstavek 8
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja pomen izobraževalnih 
programov za spodbujanje ustvarjalnosti 
od ranega otroštva dalje; poudarja, da 
imajo lahko lokalne in regionalne oblasti v 
tem procesu pomembno vlogo, saj so ravno 
one pogosto odgovorne za predšolsko in 
osnovnošolsko izobrazbo.

8. poudarja pomen izobraževalnih 
programov za spodbujanje ustvarjalnosti 
od ranega otroštva dalje ter za spodbujanje 
umetniškega in kulturnega izobraževanja 
prek spodbujanja zanimanja za delo in 
proizvode ustvarjalne industrije v 
osnovnošolskem in srednješolskem 
izobraževanju; poudarja, da imajo lahko 
lokalne in regionalne oblasti v tem procesu, 
ki obravnava kulturo in ustvarjalnost kot 
sestavni del regionalnega razvoja in 
razvoja mest, pomembno izobraževalno in 
kulturno vlogo, saj so ravno one pogosto 
odgovorne za predšolsko in osnovnošolsko 
izobrazbo.

Or. en

Predlog spremembe 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja pomen izobraževalnih 
programov za spodbujanje ustvarjalnosti 
od ranega otroštva dalje; poudarja, da 
imajo lahko lokalne in regionalne oblasti v 
tem procesu pomembno vlogo, saj so ravno 
one pogosto odgovorne za predšolsko in 
osnovnošolsko izobrazbo.

8. poudarja pomen izobraževalnih 
programov za spodbujanje ustvarjalnosti 
od ranega otroštva dalje; poudarja, da 
imajo lahko lokalne in regionalne oblasti v 
tem procesu pomembno vlogo, saj so ravno 
one pogosto odgovorne za predšolsko in 
osnovnošolsko izobrazbo; poziva k pomoči 
za študente umetnosti prek posojil z 
nizkimi obrestnimi merami ali 
brezobrestnih posojil, široke palete 
štipendij in dotacij ter krajšega 
študijskega cikla, zlasti kar zadeva 
posredovane vsebine na podiplomskih 
študijskih programih, za podjetništvo 
mladih ter za mala in srednja podjetja v 
kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.
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Or. bg

Predlog spremembe 32
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja pomen izobraževalnih 
programov za spodbujanje ustvarjalnosti 
od ranega otroštva dalje; poudarja, da 
imajo lahko lokalne in regionalne oblasti v 
tem procesu pomembno vlogo, saj so ravno 
one pogosto odgovorne za predšolsko in 
osnovnošolsko izobrazbo.

8. poudarja pomen izobraževalnih 
programov za spodbujanje ustvarjalnosti 
od ranega otroštva dalje; poudarja, da 
imajo lahko lokalne in regionalne oblasti v 
tem procesu pomembno vlogo, saj so ravno 
one pogosto odgovorne za predšolsko in 
osnovnošolsko izobrazbo; poudarja pomen 
neformalnega usposabljanja odraslih za 
sposobnost prilagajanja na stalno 
spreminjajoč se trg dela.

Or. en

Predlog spremembe 33
Salvatore Caronna

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja pomen izobraževalnih 
programov za spodbujanje ustvarjalnosti 
od ranega otroštva dalje; poudarja, da
imajo lahko lokalne in regionalne oblasti v 
tem procesu pomembno vlogo, saj so ravno 
one pogosto odgovorne za predšolsko in 
osnovnošolsko izobrazbo.

8. poudarja pomen izobraževalnih 
programov za spodbujanje ustvarjalnosti 
od ranega otroštva dalje; poudarja, da bi 
morale imeti lokalne in regionalne oblasti 
v tem procesu pomembno vlogo, saj so 
ravno one pogosto odgovorne za 
predšolsko in osnovnošolsko izobrazbo.

Or. it


