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Amendamentul 1
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 8 
septembrie 2015 intitulată „Spre o 
abordare integrată a patrimoniului 
cultural european”,

Or. en

Amendamentul 2
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Referirea 14 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul său din 
23 noiembrie 2018 referitor la noua 
Agendă europeană pentru cultură,

Or. en

Amendamentul 3
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Referirea 31 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere declarația de la 
Leeuwarden din 23 noiembrie 2018 
privind reutilizarea adaptativă a 
patrimoniului construit31a,

_________________



PE650.487v02-00 4/74 AM\1203849RO.docx

RO

31a https://www.ace-
cae.eu/uploads/tx_jidocumentsview/LEEU
WARDEN_STATEMENT_FINAL_EN-
NEW.pdf

Or. en

Amendamentul 4
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski

Propunere de rezoluție
Referirea 31 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere declarația de la 
Leeuwarden din 2018 privind reutilizarea 
adaptativă a patrimoniului construit31a,
_________________
31a https://www.ace-
cae.eu/uploads/tx_jidocumentsview/LEEU
WARDEN_STATEMENT_FINAL_EN-
NEW.pdf

Or. en

Amendamentul 5
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Referirea 47 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
11 septembrie 2018 referitoare la 
egalitatea limbilor în epoca digitală,

Or. fr

Amendamentul 6
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Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Referirea 47 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
13 noiembrie 2018 referitoare la 
standardele minime pentru minorități în 
UE,

Or. fr

Amendamentul 7
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Referirea 47 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul Comisiei 
pentru cultură și educație referitor la 
limbile europene amenințate de dispariție 
și la diversitatea lingvistică din Uniunea 
Europeană (A7-0239/2013),

Or. fr

Amendamentul 8
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel

Propunere de rezoluție
Referirea 48 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere angajamentele asumate 
de viitoarea - în acel moment - Comisară 
pentru inovare, cercetare, educație, 
cultură și tineret în cadrul audierii sale la 
Parlamentul European din 30 septembrie 
2019,
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Or. en

Amendamentul 9
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel, Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât patrimoniul cultural al 
Europei este o sursă de bogăție care a fost 
moștenită din trecut și care a fost 
conservată în prezent și va constitui o 
moștenire pentru generațiile viitoare;

A. întrucât patrimoniul cultural al 
Europei este un set de active corporale, 
naturale și intangibile, mărturie a istoriei, 
abilităților și culturii europene în toată 
diversitatea sa, care este îmbogățit 
permanent și care trebuie conservat 
pentru a fi transmis generațiilor viitoare;

Or. en

Amendamentul 10
Manuel Pizarro

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât patrimoniul cultural al 
Europei este o sursă de bogăție care a fost 
moștenită din trecut și care a fost 
conservată în prezent și va constitui o 
moștenire pentru generațiile viitoare;

A. întrucât Europa este un edificiu 
atât politic, cât și cultural; întrucât 
patrimoniul cultural al Europei este o sursă 
de bogăție care a fost moștenită din trecut 
și care a fost conservată în prezent și va 
constitui o moștenire pentru generațiile 
viitoare;

Or. en

Amendamentul 11
Elżbieta Kruk

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât este stringent necesar să 
fie respectate drepturile și suveranitatea 
statelor membre și, în special, dreptul de 
a-și proteja tradițiile naționale, cultura și 
moștenirea creștină comună;

Or. en

Amendamentul 12
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu, Massimiliano Smeriglio

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât patrimoniul cultural este o 
sursă pentru memoria istorică și întărește 
sentimentul nostru comun de apartenență;

B. întrucât patrimoniul cultural 
european este o sursă pentru memoria 
noastră istorică și colectivă, o bază a 
istoriei noastre comune și întărește 
sentimentul nostru comun de apartenență;

Or. en

Amendamentul 13
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel, Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât patrimoniul cultural este o 
sursă pentru memoria istorică și întărește 
sentimentul nostru comun de apartenență;

B. întrucât patrimoniul cultural este o 
sursă de memorie istorică și cunoaștere și 
întărește sentimentul nostru comun de 
apartenență;

Or. en

Amendamentul 14
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Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât cultura și patrimoniul 
cultural contribuie la consolidarea 
identității și la promovarea coeziunii 
sociale, a stabilității și a înțelegerii în 
societate;

Or. en

Amendamentul 15
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât patrimoniul cultural 
constituie o contribuție majoră pentru 
sectoarele culturale și creative din Europa 
și din afara acesteia;

Or. en

Amendamentul 16
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât peste 300 000 de persoane 
din Europa sunt angajate în sectorul 
patrimoniului cultural și 7,8 milioane de 
locuri de muncă din Europa sunt legate 
indirect de acest sector;

Or. en
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Amendamentul 17
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât viziunea strategică a 
AEPC, articulată în deviza sa, 
„Patrimoniul nostru: unde trecutul 
întâlnește viitorul”, rămâne valabilă ca 
principiu director al moștenirii sale, care 
vizează crearea unei legături între 
patrimoniul cultural european și 
producția culturală actuală, precum și 
încurajarea participării cetățenilor 
europeni;

Or. en

Amendamentul 18
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât activitățile din cadrul 
AEPC s-au concentrat asupra tinerei 
generații și asupra proiectelor interactive 
și creative;

Or. en

Amendamentul 19
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski

Propunere de rezoluție
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Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât AEPC 2018 a avut loc 
într-un an cu importante aniversări 
istorice; întrucât, în cursul acestui an, au 
avut loc numeroase manifestări naționale 
și internaționale și evenimente 
comemorative, lăsând o amprentă 
semnificativă pe harta culturală 
europeană;

Or. en

Amendamentul 20
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât una dintre realizările 
EYCH a fost crearea unei rețele europene a 
părților interesate cu legături durabile;

E. întrucât una dintre realizările AEPC 
a fost crearea unei rețele europene a 
părților interesate cu legături durabile; 
întrucât această rețea ar trebui să fie 
viabilă și durabilă;

Or. en

Amendamentul 21
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât aproape o treime din lista 
patrimoniului mondial al UNESCO este 
situată în UE-27, incluzând 326 de situri 
culturale, 26 de situri naturale și cinci 
situri mixte; întrucât Europa în ansamblu 
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reprezintă aproape jumătate din lista 
patrimoniului mondial al UNESCO;

Or. en

Amendamentul 22
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât Lista reprezentativă a 
patrimoniului cultural imaterial al 
umanității a UNESCO cuprinde cel puțin 
131 elemente atribuite țărilor UE-27;

Or. en

Amendamentul 23
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul Gc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gc. întrucât Europa și America de 
Nord reprezintă 52 % din înscrierile în 
Registrul internațional al memoriei lumii 
al UNESCO;

Or. en

Amendamentul 24
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Considerentul Gd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Gd. întrucât, până în prezent, 48 de 
situri europene au primit Marca 
patrimoniului european;

Or. en

Amendamentul 25
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât AEPC 2018 a demonstrat 
că patrimoniul cultural poate servi ca 
bază a unor proiecte internaționale care 
implică cetățenii din toate categoriile de 
vârstă și îi pune în legătură cu experți; 
întrucât aceste proiecte s-au dovedit a fi 
un bun instrument de sensibilizare cu 
privire la istoria culturală europeană 
comună;

Or. en

Amendamentul 26
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât dezvoltarea economiei 
digitale creează noi posibilități și provocări 
pentru sectoarele culturale și creative ale 
Europei;

I. întrucât dezvoltarea digitalizării 
creează noi posibilități și provocări pentru 
sectoarele culturale și creative ale Europei;

Or. en
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Amendamentul 27
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel, Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât dezvoltarea economiei 
digitale creează noi posibilități și provocări 
pentru sectoarele culturale și creative ale 
Europei;

I. întrucât dezvoltarea tehnologiilor 
digitale creează noi posibilități și provocări 
pentru sectoarele culturale și creative ale 
Europei;

Or. en

Amendamentul 28
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Asim Ademov

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât recenta criză a CODVID-
19 a evidențiat noi riscuri și pericole ca 
urmare a globalizării și a turismului de 
masă; întrucât, în perioadă de pandemie, 
instrumentele digitale oferă singura 
modalitate de a vizita și de a se bucura de 
patrimoniul cultural;

Or. en

Amendamentul 29
François-Xavier Bellamy, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât patrimoniul cultural 
european este o moștenire comună, ce 
demonstrează unitatea civilizației 
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europene prin diversitatea tradițiilor sale 
culturale; întrucât această moștenire nu 
este proprietatea generației actuale de 
care să dispună după bunul plac, ci este o 
moștenire pe care am primit-o de la 
predecesorii noștri și pe care avem datoria 
să o transmitem mai departe; întrucât, 
dincolo de toate beneficiile aduse de 
conservarea patrimoniului cultural, 
această responsabilitate este o datorie 
absolută și necondiționată față de 
generațiile viitoare, asemenea 
responsabilității de a le transmite un 
patrimoniu natural bine conservat; 
întrucât, în ciuda eforturilor depuse în 
acest domeniu, se pare că această misiune 
este încă insuficient asumată și finanțată 
în Europa;

Or. fr

Amendamentul 30
Manuel Pizarro

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât pandemia mondială de 
Covid-19 a perturbat majoritatea 
evenimentelor culturale și a limitat mult 
capacitatea cetățenilor de a vizita, de a se 
bucura și de a studia o mare parte a 
patrimoniului cultural al Europei, în 
special patrimoniul material, din cauza 
restricțiilor sau a interzicerii întrunirilor 
și evenimentelor publice, a închiderii 
muzeelor și a restricțiilor de călătorie, cu 
consecințe foarte dăunătoare pentru 
întreprinderile, lucrătorii și artizanii din 
sectorul cultural;

Or. en
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Amendamentul 31
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât actualele negocieri pentru 
CFM 2021-2027 constituie o oportunitate 
de a crea noi condiții noi favorabile 
pentru investiții în patrimoniul cultural 
din Fondurile structurale și de investiții 
europene;

Or. en

Amendamentul 32
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel, Morten Løkkegaard

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că patrimoniul cultural 
este o resursă inestimabilă, care ne permite 
să reflectăm asupra istoriei și ne ajută să 
identificăm nu numai amintiri diferite, ci și 
firele comune care ne unesc pe toți, 
promovând astfel diversitatea, coeziunea, 
solidaritatea și înțelegerea;

1. consideră că patrimoniul cultural 
este o resursă inestimabilă, care ne permite 
să reflectăm asupra istoriei și ne ajută să 
identificăm nu numai amintiri diferite, ci și 
firele comune care ne unesc pe toți, 
îmbogățindu-ne astfel cunoașterea 
remarcabilelor peisaje și bogății naturale, 
a stilurilor de viață și a mișcărilor 
artistice, culturale și arhitecturale de ieri 
și de azi, și promovând astfel diversitatea, 
coeziunea, solidaritatea și înțelegerea;

Or. en

Amendamentul 33
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu, Massimiliano Smeriglio

Propunere de rezoluție
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Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că patrimoniul cultural 
este o resursă inestimabilă, care ne permite 
să reflectăm asupra istoriei și ne ajută să 
identificăm nu numai amintiri diferite, ci și 
firele comune care ne unesc pe toți, 
promovând astfel diversitatea, coeziunea, 
solidaritatea și înțelegerea;

1. consideră că patrimoniul cultural 
este o resursă inestimabilă, care ne permite 
să reflectăm asupra istoriei și ne ajută să 
identificăm nu numai amintiri diferite, ci și 
firele comune care ne unesc pe toți, 
promovând astfel diversitatea, cetățenia 
comună, integrarea socială, dialogul, 
coeziunea, solidaritatea și înțelegerea;

Or. en

Amendamentul 34
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că patrimoniul cultural 
este o resursă inestimabilă, care ne permite 
să reflectăm asupra istoriei și ne ajută să 
identificăm nu numai amintiri diferite, ci și 
firele comune care ne unesc pe toți, 
promovând astfel diversitatea, coeziunea, 
solidaritatea și înțelegerea;

1. consideră că patrimoniul cultural 
este o resursă inestimabilă, care ne permite 
să reflectăm asupra istoriei și ne ajută să 
identificăm nu numai amintiri diferite, ci și 
firele comune care ne unesc pe toți, 
promovând astfel diversitatea, coeziunea, 
solidaritatea și înțelegerea și dezvoltând 
capacitățile intelectuale ale indivizilor în 
societate; consideră că patrimoniul 
cultural este o sursă importantă de 
plăcere și de satisfacție intelectuală, 
precum și un loc de relaxare activă;

Or. en

Amendamentul 35
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că patrimoniul cultural 
este o resursă inestimabilă, care ne permite 
să reflectăm asupra istoriei și ne ajută să 
identificăm nu numai amintiri diferite, ci și 
firele comune care ne unesc pe toți, 
promovând astfel diversitatea, coeziunea, 
solidaritatea și înțelegerea;

1. consideră că patrimoniul cultural 
este o resursă inestimabilă, care ne permite 
să reflectăm, inclusiv critic, asupra istoriei 
și ne ajută să identificăm nu numai amintiri 
diferite, ci și firele comune care ne unesc 
pe toți, promovând astfel diversitatea, 
coeziunea, solidaritatea și înțelegerea;

Or. en

Amendamentul 36
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază necesitatea alocării mai 
multor fonduri pentru sustenabilitatea 
culturii și pentru AEPC, în special după 
pandemie, întrucât sectoare importante 
ale turismului sunt concentrate pe 
turismul cultural;

Or. en

Amendamentul 37
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. recunoaște necesitatea de a 
intensifica cursurile referitoare la istoria 
UE și la patrimoniul cultural comun;

Or. en
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Amendamentul 38
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. observă că muzeele conectate 
direct sau indirect la patrimoniul cultural 
ar trebui să ofere acces gratuit tuturor 
cetățenilor, atât fizic, cât și în format 
digital;

Or. en

Amendamentul 39
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 1 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1d. subliniază necesitatea de a oferi 
cetățenilor instrumente gratuite de 
educație digitală, pentru a extinde 
conștiința patrimoniului cultural al UE;

Or. en

Amendamentul 40
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 1 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1e. observă că trebuie susținuți 
financiar meșteșugarii calificați, 
restauratorii și experții în patrimoniu, 
pentru că altfel patrimoniul european va 
fi periclitat;
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Or. en

Amendamentul 41
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 1 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1f. subliniază că instrumentele 
culturale digitale ar trebui puse gratuit la 
dispoziția cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 42
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 1 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1g. recunoaște necesitatea de a proteja 
locurile de muncă legate de sectorul 
patrimoniului cultural, în pofida 
digitalizării mai multor servicii;

Or. en

Amendamentul 43
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 1 h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1h. subliniază că, pentru a promova 
sustenabilitatea, ar fi de dorit să fie mai 
mult încurajate călătoriile spre destinații 
mai puțin cunoscute și mai puțin 
populare, către zone rurale, precum și 
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cele în extrasezon;

Or. en

Amendamentul 44
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 1 i (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1i. reiterează faptul că traficul ilicit 
de obiecte culturale este o infracțiune 
gravă, cu o dimensiune globală, care cere 
coordonare nu doar între statele membre, 
ci și la nivel internațional;

Or. en

Amendamentul 45
Manuel Pizarro

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște rolul patrimoniului 
cultural în promovarea creativității, a 
inovării și a durabilității;

2. recunoaște rolul patrimoniului 
cultural în promovarea creativității, a 
inovării și a durabilității, precum și a 
capacităților intelectuale;

Or. en

Amendamentul 46
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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3. subliniază că limbile europene 
permit și promovează bogăția și 
diversitatea patrimoniului cultural 
european, deoarece limbile materne sunt 
utilizate, de asemenea, pentru a transmite 
patrimoniul cultural imaterial; îndeamnă 
Comisia și statele membre să ia măsuri mai 
stricte pentru a proteja și a consolida 
diversitatea lingvistică în era digitală;

3. subliniază că toate limbile europene 
vorbite în Europa permit și promovează 
bogăția și diversitatea patrimoniului 
cultural european, deoarece limbile 
materne sunt purtătoare de valori și 
cunoștințe, adesea utilizate, de asemenea, 
pentru a transmite patrimoniul cultural 
imaterial; îndeamnă Comisia și statele 
membre să ia măsuri mai stricte pentru a 
proteja și a consolida diversitatea 
lingvistică în era digitală;

Or. fr

Amendamentul 47
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu, Massimiliano Smeriglio

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că limbile europene 
permit și promovează bogăția și 
diversitatea patrimoniului cultural 
european, deoarece limbile materne sunt 
utilizate, de asemenea, pentru a transmite 
patrimoniul cultural imaterial; îndeamnă 
Comisia și statele membre să ia măsuri mai 
stricte pentru a proteja și a consolida 
diversitatea lingvistică în era digitală;

3. subliniază că limbile europene 
permit și promovează bogăția și 
diversitatea patrimoniului cultural 
european, deoarece limbile materne sunt 
utilizate, de asemenea, pentru a transmite 
patrimoniul cultural imaterial; îndeamnă 
Comisia și statele membre să ia măsuri mai 
stricte pentru a proteja, a dezvolta și a 
promova diversitatea lingvistică în era 
digitală;

Or. en

Amendamentul 48
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. regretă că Marca patrimoniului 
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european este insuficient cunoscută și 
promovată: ea nu reprezintă doar un 
semn de recunoaștere acordat unui loc 
sau unui proiect, ci evidențiază totodată 
legătura dintre acestea și tema cetățeniei 
europene; dorește promovarea locurilor 
care au primit această marcă și, de 
asemenea, o monitorizare riguroasă a 
acestora, precum și garantarea unui 
sprijin logistic;

Or. fr

Amendamentul 49
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. salută inițiativa „Patrimoniul 
cultural în acțiune” a Comisiei, în urma 
AEPC 2018, precum și programul de 
învățare inter pares destinat decidenților 
de la nivel local și regional, pentru a face 
schimb de cunoștințe privind patrimoniul 
cultural; subliniază că este pregătit să 
monitorizeze și să susțină programul dacă 
acesta se dovedește a fi un succes;

Or. en

Amendamentul 50
Elżbieta Kruk

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că este importantă 
promovarea și conservarea moștenirii 
comune iudeo-creștine a Europei, siturile 
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din patrimoniului religios, în special 
siturile creștine;

Or. en

Amendamentul 51
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. cere Uniunii Europene și statelor 
membre să acorde mai multă atenție 
amenințării extreme la care sunt expuse 
numeroase limbi europene, clasificate 
drept limbi aflate în pericol, și să se 
angajeze fără rezerve în direcția protejării 
și promovării diversității unice a 
patrimoniului lingvistic și cultural al 
Uniunii prin practicarea unor politici de 
revitalizare ambițioase pentru limbile în 
cauză și prin alocarea unui buget 
rezonabil în acest scop; recomandă ca 
aceste politici să vizeze și dezvoltarea unei 
mai largi conștientizări în rândul 
cetățenilor UE a bogăției lingvistice și 
culturale pe care o reprezintă aceste 
comunități; încurajează statele membre să 
elaboreze planuri de acțiune pe baza 
bunelor practici comune ce există deja în 
sânul anumitor comunități lingvistice din 
Europa;

Or. fr

Amendamentul 52
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul



PE650.487v02-00 24/74 AM\1203849RO.docx

RO

3b. reamintește Comisiei și statelor 
membre necesitatea de a include în mod 
deplin patrimoniul cultural al 
minorităților prezente în Europa în orice 
proces de reflecție asupra patrimoniului 
european, angajându-se să recunoască și 
să promoveze contribuția acestora la 
bogăția și diversitatea culturală, 
lingvistică și artistică a Uniunii, făcând 
eforturi să definească și să pună în 
aplicare măsuri concertate și coordonate 
pentru gestionarea durabilă și 
promovarea acestor culturi;

Or. fr

Amendamentul 53
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază importanța tuturor 
tipurilor de educație – formală, non-
formală și informală – referitoare la istorie 
și la patrimoniul cultural, la toate vârstele; 
reiterează importanța includerii artei, a 
muzicii, a filmelor și a teatrului, a 
designului și a arhitecturii în programele 
școlare;

4. subliniază importanța tuturor 
tipurilor de educație – formală, non-
formală și informală – referitoare la istorie 
și la patrimoniul cultural, la toate vârstele; 
reiterează importanța includerii tuturor 
formelor artistice, și anume muzica, 
filmele și teatrul, arhitectura și designul, 
în programele școlare sau în activitățile 
școlare complementare în toate etapele 
procesului educativ;

Or. fr

Amendamentul 54
Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo, Ilana Cicurel

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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4. subliniază importanța tuturor 
tipurilor de educație – formală, non-
formală și informală – referitoare la istorie 
și la patrimoniul cultural, la toate vârstele; 
reiterează importanța includerii artei, a 
muzicii, a filmelor și a teatrului, a 
designului și a arhitecturii în programele 
școlare;

4. subliniază importanța tuturor 
tipurilor de educație – formală, non-
formală și informală – referitoare la istorie 
și la patrimoniul cultural, la toate vârstele; 
evidențiază necesitatea de a crea 
materiale didactice pentru cei care suferă 
de deficiențe senzoriale; reiterează 
importanța includerii artei, a muzicii, a 
filmelor și a teatrului, a designului și a 
arhitecturii în programele școlare; solicită 
diseminarea pe scară mai largă a kitului 
eTwinning creat cu ocazia Anului 
European al Patrimoniului Cultural;

Or. en

Amendamentul 55
Isabel Benjumea Benjumea, François-Xavier Bellamy

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază importanța tuturor 
tipurilor de educație – formală, non-
formală și informală – referitoare la istorie 
și la patrimoniul cultural, la toate vârstele; 
reiterează importanța includerii artei, a 
muzicii, a filmelor și a teatrului, a 
designului și a arhitecturii în programele 
școlare;

4. subliniază importanța tuturor 
tipurilor de educație – formală, non-
formală și informală – referitoare la istorie 
și la patrimoniul cultural, la toate vârstele; 
reiterează importanța includerii artei, a 
muzicii, a filmelor și a teatrului, a 
designului și a arhitecturii în programele 
școlare; subliniază importanța educației în 
domeniul științelor umaniste (cum ar fi 
filosofia, istoria sau istoria religiei), 
deoarece este esențial să se înțeleagă 
originea și complexitatea patrimoniului 
nostru cultural;

Or. en

Amendamentul 56
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază importanța tuturor 
tipurilor de educație – formală, non-
formală și informală – referitoare la istorie 
și la patrimoniul cultural, la toate vârstele; 
reiterează importanța includerii artei, a 
muzicii, a filmelor și a teatrului, a 
designului și a arhitecturii în programele 
școlare;

4. subliniază importanța tuturor 
tipurilor de educație – formală, non-
formală și informală – referitoare la istorie 
și la patrimoniul cultural, la toate vârstele; 
reiterează importanța includerii artei, a 
muzicii, a filmelor și a teatrului, a 
designului și a arhitecturii în programele 
școlare; invită Comisia să integreze pe 
deplin aceste domenii în strategia sa 
pentru crearea unui Spațiu european al 
educației;

Or. en

Amendamentul 57
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază importanța tuturor 
tipurilor de educație – formală, non-
formală și informală – referitoare la istorie 
și la patrimoniul cultural, la toate vârstele; 
reiterează importanța includerii artei, a 
muzicii, a filmelor și a teatrului, a 
designului și a arhitecturii în programele 
școlare;

4. subliniază importanța tuturor 
tipurilor de educație – formală, non-
formală și informală – referitoare la istorie 
și la patrimoniul cultural, la toate vârstele; 
reiterează rolul său în promovarea 
cetățeniei europene și globale și 
importanța includerii artei, a muzicii, a 
filmelor și a teatrului, a designului și a 
arhitecturii în programele școlare;

Or. en

Amendamentul 58
Manuel Pizarro

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază importanța tuturor 
tipurilor de educație – formală, non-
formală și informală – referitoare la istorie 
și la patrimoniul cultural, la toate vârstele; 
reiterează importanța includerii artei, a 
muzicii, a filmelor și a teatrului, a 
designului și a arhitecturii în programele 
școlare;

4. subliniază importanța tuturor 
tipurilor de educație – formală, non-
formală și informală – referitoare la istorie 
și la patrimoniul cultural, la toate vârstele; 
reiterează importanța includerii artei, a 
muzicii, a literaturii orale și scrise, a 
filmelor și a teatrului, a designului și a 
arhitecturii în programele școlare;

Or. en

Amendamentul 59
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu, Massimiliano Smeriglio

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază necesitatea unei 
abordări integrate a patrimoniului 
cultural, în special în domeniile educației, 
inovării și cercetării; solicită valorificarea 
realizărilor AEPC în cadrul noului 
program Orizont Europa, prin creșterea 
alocării bugetare pentru cercetarea în 
domeniul patrimoniului, printr-o mai 
bună difuzare a activităților de cercetare 
în cursul anului și prin dezvoltarea unui 
cadru european de cercetare în domeniul 
patrimoniului după 2020;

Or. en

Amendamentul 60
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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5. consideră că Casa Istoriei Europene 
ar trebui să devină un centru de cunoaștere 
și de colaborare pentru tinerii cercetători 
din întreaga UE;

5. consideră că Casa Istoriei Europene 
ar trebui să devină un centru de cunoaștere 
a trecutului nostru european comun;

Or. en

Amendamentul 61
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Pina Picierno, Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că Casa Istoriei Europene 
ar trebui să devină un centru de cunoaștere 
și de colaborare pentru tinerii cercetători 
din întreaga UE;

5. consideră, în acest sens, că Casa 
Istoriei Europene este un instrument 
esențial pentru promovarea patrimoniului 
cultural european comun; consideră că 
aceasta ar trebui să devină un centru de 
cunoaștere și de colaborare pentru tinerii 
cercetători din întreaga UE; solicită 
crearea mai multor modalități de 
promovare a accesului tuturor cetățenilor 
europeni la Casa Istoriei Europene din 
țările lor de origine, printre altele prin 
vizite digitale, prin colaborarea cu vizitele 
de grup ale Parlamentului și prin crearea 
treptată a unei rețele de Case ale istoriei 
europene în toate statele membre; 
consideră că Casa istoriei europene ar 
putea să-și extindă tema, pentru a 
prezenta o viziune mai aprofundată 
asupra istoriei integrării europene, 
inclusiv a rădăcinilor sale intelectuale și 
istorice din trecutul îndepărtat;

Or. en

Amendamentul 62
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Željana Zovko

Propunere de rezoluție
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Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că Casa Istoriei Europene 
ar trebui să devină un centru de cunoaștere 
și de colaborare pentru tinerii cercetători 
din întreaga UE;

5. consideră că Casa Istoriei Europene 
ar trebui să devină un centru de cunoaștere 
și de colaborare pentru cercetători, 
profesori și studenți din întreaga UE;

Or. en

Amendamentul 63
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că Casa Istoriei Europene 
ar trebui să devină un centru de cunoaștere 
și de colaborare pentru tinerii cercetători 
din întreaga UE;

5. consideră că Casa Istoriei Europene 
ar trebui să dispună de resursele 
financiare necesare pentru a-și îndeplini 
integral rolul de poartă de acces și 
instrument cu ajutorul căruia toți 
cetățenii pot înțelege istoria comună a 
țărilor Uniunii Europene, precum și 
pentru a deveni un centru de cunoaștere și 
de colaborare pentru tinerii cercetători din 
întreaga UE;

Or. fr

Amendamentul 64
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. recunoaște relevanța și valoarea 
voluntariatului pentru protecția 
patrimoniului cultural, subliniind 
importanța acestuia, precum și 
cunoștințele, expertiza și energia pe care 
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voluntarii le aduc acestei cauze; salută 
apelul special pentru patrimoniul cultural 
din cadrul Corpului european de 
solidaritate;

Or. en

Amendamentul 65
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază rolul pe care îl poate juca 
educația digitală în facilitarea învățării cu 
privire la patrimoniul cultural și prin 
patrimoniul cultural; ia act de necesitatea 
de a dezvolta inițiative de învățare online 
de înaltă calitate pentru a spori 
accesibilitatea studierii patrimoniului 
cultural și a îmbunătăți competențele legate 
de patrimoniu în întreaga Europă;

6. subliniază rolul din ce în ce mai 
semnificativ pe care îl poate juca educația 
digitală în facilitarea învățării cu privire la 
patrimoniul cultural și prin patrimoniul 
cultural; ia act de necesitatea de a dezvolta 
inițiative de învățare online de înaltă 
calitate, inclusiv cursuri online deschise și 
în masă (MOOC), pentru a spori 
accesibilitatea studierii patrimoniului 
cultural și a îmbunătăți competențele legate 
de patrimoniu în întreaga Europă; 
consideră, în acest sens, că Planul de 
acțiune pentru educația digitală poate 
contribui substanțial la această cauză și 
solicită ca actualizarea preconizată a 
planului să includă și un sprijin pentru 
educația pe tema patrimoniului cultural;

Or. en

Amendamentul 66
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază rolul pe care îl poate juca 
educația digitală în facilitarea învățării cu 

6. subliniază rolul pe care îl poate juca 
educația digitală în facilitarea învățării cu 
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privire la patrimoniul cultural și prin 
patrimoniul cultural; ia act de necesitatea 
de a dezvolta inițiative de învățare online 
de înaltă calitate pentru a spori 
accesibilitatea studierii patrimoniului 
cultural și a îmbunătăți competențele legate 
de patrimoniu în întreaga Europă;

privire la patrimoniul cultural și prin 
patrimoniul cultural; ia act de necesitatea 
de a dezvolta inițiative de învățare online 
de înaltă calitate pentru a spori 
accesibilitatea studierii patrimoniului 
cultural și a îmbunătăți competențele legate 
de patrimoniu în întreaga Europă; 
recunoaște potențialul inestimabil al 
platformei Europeana, care ar trebui 
actualizată și promovată pe scară largă, 
pentru public și profesori;

Or. en

Amendamentul 67
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază rolul pe care îl poate juca 
educația digitală în facilitarea învățării cu 
privire la patrimoniul cultural și prin 
patrimoniul cultural; ia act de necesitatea 
de a dezvolta inițiative de învățare online 
de înaltă calitate pentru a spori 
accesibilitatea studierii patrimoniului 
cultural și a îmbunătăți competențele legate 
de patrimoniu în întreaga Europă;

6. subliniază rolul pe care îl poate juca 
educația digitală în facilitarea învățării cu 
privire la patrimoniul cultural și prin 
patrimoniul cultural; ia act de necesitatea 
de a dezvolta inițiative de învățare online 
de înaltă calitate pentru a spori 
accesibilitatea studierii patrimoniului 
cultural și a îmbunătăți competențele legate 
de patrimoniu în întreaga 
Europă; subliniază că domeniul 
patrimoniului cultural nu a fost inclus în 
Planul de educație digitală;

Or. en

Amendamentul 68
Manuel Pizarro

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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6. subliniază rolul pe care îl poate juca 
educația digitală în facilitarea învățării cu 
privire la patrimoniul cultural și prin 
patrimoniul cultural; ia act de necesitatea 
de a dezvolta inițiative de învățare online 
de înaltă calitate pentru a spori 
accesibilitatea studierii patrimoniului 
cultural și a îmbunătăți competențele legate 
de patrimoniu în întreaga Europă;

6. subliniază rolul pe care îl poate juca 
educația digitală în facilitarea învățării cu 
privire la patrimoniul cultural și prin 
patrimoniul cultural, precum și în 
promovarea unui umanism digital care să 
asigure continuitatea valorilor umanistice 
europene; ia act de necesitatea de a 
dezvolta inițiative de învățare online de 
înaltă calitate pentru a spori accesibilitatea 
studierii patrimoniului cultural și a 
îmbunătăți competențele legate de 
patrimoniu în întreaga Europă;

Or. en

Amendamentul 69
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
lipsa de meșteșugari, specialiști în 
restaurare și experți în patrimoniu, care 
pune în pericol patrimoniul european;

7. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
lipsa de meșteșugari, specialiști în 
restaurare și experți în patrimoniu, situație 
care pune în pericol diversitatea 
patrimoniului conservat, întreținut și 
promovat; invită, de asemenea, statele 
membre să dezvolte cicluri de formare 
practică pentru profesiile din domeniul 
patrimoniului, permițând mobilitatea 
ucenicilor sau a studenților și a 
profesorilor lor, în special în cadrul 
noului program Erasmus;

Or. fr

Amendamentul 70
Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo, Ilana Cicurel

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
lipsa de meșteșugari, specialiști în 
restaurare și experți în patrimoniu, care 
pune în pericol patrimoniul european;

7. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
lipsa cursurilor de formare în tehnici 
ancestrale, lipsa de meșteșugari, specialiști 
în restaurare și experți în patrimoniu, care 
pune în pericol patrimoniul european; 
reamintește importanța schimbului de 
cunoștințe practice în domeniul 
artizanatului; subliniază, în acest sens, 
potențialul programului Erasmus+, care 
permite mobilitatea pe termen lung a 
ucenicilor, și în special potențialul 
viitoarelor Centre de excelență pentru 
ucenicie și formare; reiterează, cu această 
ocazie, necesitatea de a tripla bugetul 
programului Erasmus+ pentru 2021-
2027;

Or. en

Amendamentul 71
Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
lipsa de meșteșugari, specialiști în 
restaurare și experți în patrimoniu, care 
pune în pericol patrimoniul european;

7. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
lipsa tot mai mare de meșteșugari, 
specialiști în restaurare și experți în 
patrimoniu, care pune în pericol 
patrimoniul european, subliniază faptul că 
păstrarea patrimoniului cultural va fi 
posibilă în viitor numai dacă cunoștințele 
și practicile artizanilor sunt conservate și 
transmise mai departe;

Or. de

Amendamentul 72
Manuel Pizarro

Propunere de rezoluție
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Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
lipsa de meșteșugari, specialiști în 
restaurare și experți în patrimoniu, care 
pune în pericol patrimoniul european;

7. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
lipsa de meșteșugari calificați, specialiști 
în restaurare și experți în patrimoniu, 
precum și cu privire la dificultățile de a 
atrage tinerii pentru a se forma în aceste 
meserii, ca o condiție esențială pentru a 
asigura transferul de cunoștințe între 
generații, ceea ce pune în pericol 
patrimoniul european;

Or. en

Amendamentul 73
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
lipsa de meșteșugari, specialiști în 
restaurare și experți în patrimoniu, care 
pune în pericol patrimoniul european;

7. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
lipsa de meșteșugari calificați, specialiști 
în restaurare și experți în patrimoniu, 
precum și cu privire la inexistența unei 
abordări sistemice și a unor mecanisme 
eficiente de transmitere a competențelor și 
cunoștințelor lor, ceea ce, de asemenea, 
pune în pericol patrimoniul european;

Or. en

Amendamentul 74
Isabel Benjumea Benjumea, François-Xavier Bellamy

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
lipsa de meșteșugari, specialiști în 

7. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
lipsa de meșteșugari, specialiști în 
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restaurare și experți în patrimoniu, care 
pune în pericol patrimoniul european;

restaurare și experți în patrimoniu, care 
pune în pericol patrimoniul european, 
precum și la absența voinței de a facilita 
mobilitatea acestora datorită unor 
programe precum Erasmus+;

Or. en

Amendamentul 75
Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că digitalizarea 
competențelor și cunoștințelor artizanale 
pentru conservarea patrimoniului nostru 
cultural comun ar putea atenua deficitul 
de lucrători calificați din sectorul 
patrimoniului cultural, deoarece acest 
lucru ar permite exploatarea în 
continuare a acestuia, ar oferi noi 
posibilități de învățare profesioniștilor din 
domeniul patrimoniului cultural, 
facilitarea schimbului de practici 
inovatoare și transferul de cunoștințe la 
nivel transfrontalier; invită, ca urmare, 
Comisia să se asigure că viitoarele 
inițiative de conservare a patrimoniului 
cultural includ conservarea practicilor și 
a cunoștințelor necesare;

Or. de

Amendamentul 76
Isabel Benjumea Benjumea, François-Xavier Bellamy

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. remarcă faptul că, în sectorul 
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patrimoniului cultural, de serviciile de 
restaurare se ocupă în majoritate IMM-
urile și proprietarii multor proprietăți care 
fac obiectul unor sarcini fiscale și limitări 
importante, care ar putea fi reduse pentru 
a facilita dezvoltarea acestui sector prin 
măsuri de stimulare, conservând totodată 
patrimoniul cultural;

Or. en

Amendamentul 77
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. reiterează necesitatea de a 
îmbunătăți condițiile socio-economice și de 
muncă și echilibrul de gen și de a promova 
posibilitățile de mobilitate pentru diferiți 
specialiști angajați în sectorul 
patrimoniului cultural;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 78
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Pina Picierno, Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. reiterează necesitatea de a 
îmbunătăți condițiile socio-economice și de 
muncă și echilibrul de gen și de a promova 
posibilitățile de mobilitate pentru diferiți 
specialiști angajați în sectorul 
patrimoniului cultural;

8. reiterează necesitatea de a 
îmbunătăți condițiile socio-economice și de 
muncă și echilibrul de gen și de a promova 
posibilitățile de mobilitate pentru cei 
angajați în sectorul patrimoniului cultural;

Or. en
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Amendamentul 79
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. reiterează necesitatea de a 
îmbunătăți condițiile socio-economice și de 
muncă și echilibrul de gen și de a promova 
posibilitățile de mobilitate pentru diferiți 
specialiști angajați în sectorul 
patrimoniului cultural;

8. reiterează necesitatea de a 
îmbunătăți condițiile socio-economice și de 
muncă și echilibrul de gen și de a promova 
posibilitățile de mobilitate pentru diferiți 
specialiști angajați în sectorul 
patrimoniului cultural; subliniază că, 
pentru ca programele de mobilitate să 
aibă succes, certificatele emise de statele 
membre în pentru competențele dobândite 
de profesioniștii din sectorul 
patrimoniului cultural trebuie să fie 
valabile în întreaga Uniune Europeană; 
solicită Comisiei să se coordoneze cu 
statele membre pentru a facilita 
recunoașterea acestor certificate la nivel 
european; își exprimă profunda 
îngrijorare cu privire la excluziunea 
sistemică cu care se confruntă persoanele 
cu dizabilități atât în accesul la 
patrimoniul cultural, cât și pe piața forței 
de muncă din acest sector și solicită 
Comisiei să își intensifice eforturile de 
soluționare a acestei probleme;

Or. en

Amendamentul 80
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. reiterează necesitatea de a 
îmbunătăți condițiile socio-economice și de 
muncă și echilibrul de gen și de a promova 

8. reiterează necesitatea de a 
îmbunătăți condițiile socio-economice și de 
muncă și echilibrul de gen și de a promova 
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posibilitățile de mobilitate pentru diferiți 
specialiști angajați în sectorul 
patrimoniului cultural;

posibilitățile de mobilitate pentru diferiți 
specialiști angajați în sectorul 
patrimoniului cultural; consideră că criza 
economică care se profilează nu ar trebui 
să pună capăt acestor eforturi;

Or. en

Amendamentul 81
Manuel Pizarro

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. reiterează necesitatea de a 
îmbunătăți condițiile socio-economice și de 
muncă și echilibrul de gen și de a promova 
posibilitățile de mobilitate pentru diferiți 
specialiști angajați în sectorul 
patrimoniului cultural;

8. reiterează necesitatea de a 
îmbunătăți condițiile socio-economice și de 
muncă și echilibrul de gen și de a promova 
posibilitățile de mobilitate pentru diferiți 
specialiști angajați în sectorul 
patrimoniului cultural, precum și pentru 
persoanele cu dizabilități;

Or. en

Amendamentul 82
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază importanța unei mai 
bune cunoașteri a patrimoniului cultural 
european pentru a promova coeziunea 
socială și remarcă faptul că accesul la 
astfel de cunoștințe ar favoriza în special 
integrarea socială și culturală a 
cetățenilor proveniți din familii de 
migranți și a familiilor acestora;

Or. en
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Amendamentul 83
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută propunerea Comisiei de a 
înființa o nouă comunitate de cunoaștere și 
inovare (CCI) pentru industriile culturale 
și creative (CCI) în cadrul Institutului 
European de Inovare și Tehnologie (EIT);

9. salută propunerea Comisiei de a 
înființa o nouă comunitate de cunoaștere și 
inovare (CCI) pentru sectoarele culturale și 
creative (CCS) în cadrul Institutului 
European de Inovare și Tehnologie (EIT);

Or. en

Amendamentul 84
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută propunerea Comisiei de a 
înființa o nouă comunitate de cunoaștere și 
inovare (CCI) pentru industriile culturale și 
creative (CCI) în cadrul Institutului 
European de Inovare și Tehnologie (EIT);

9. salută propunerea Comisiei de a 
înființa o nouă comunitate de cunoaștere și 
inovare (CCI) pentru industriile culturale și 
creative (CCI) în cadrul Institutului 
European de Inovare și Tehnologie (EIT), 
care reflectă diversitatea socială și în 
cadrul căreia și patrimoniul cultural ar 
trebui considerat sursă de inspirație 
pentru creații și soluții contemporane;

Or. en

Amendamentul 85
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază importanța digitalizării 
materialelor culturale, pentru a le păstra 
nu numai pentru generațiile viitoare 
(funcția de stocare), ci și pentru a le face 
mai accesibile pentru un public mai larg, 
prin redarea patrimoniului cultural în 
mediul online;

10. subliniază urgența digitalizării 
materialelor culturale, utilizând software-
uri cu sursă deschisă, care pot fi citite și 
transferate în întreaga Europă și care pot 
avea o durată de utilizare mai mare de 
câțiva ani;

Or. fr

Amendamentul 86
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază importanța digitalizării 
materialelor culturale, pentru a le păstra nu 
numai pentru generațiile viitoare (funcția 
de stocare), ci și pentru a le face mai 
accesibile pentru un public mai larg, prin 
redarea patrimoniului cultural în mediul 
online;

10. subliniază importanța 
patrimoniului cultural digital, tot mai 
mulți cetățeni având posibilități fără 
precedent de a avea acces la materialul 
cultural și de a interacționa cu acesta; 
recunoaște relevanța din ce în ce mai 
mare a patrimoniului cultural digital, în 
special în timpul pandemiilor și a izolării 
aferente, când vizitele virtuale ale 
muzeelor, expozițiile, bibliotecile digitale 
și enciclopediile online, precum și alte 
soluții digitale similare sunt o formă de 
consolare și sunt singura modalitate de 
acces a populației la patrimoniul cultural 
și la cultură în sens mai larg și de 
interacțiune cu acestea; subliniază 
importanța digitalizării materialelor 
culturale, pentru a le păstra nu numai 
pentru generațiile viitoare (funcția de 
stocare), ci și pentru a le face mai 
accesibile pentru un public mai larg, prin 
redarea patrimoniului cultural în mediul 
online;

Or. en
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Amendamentul 87
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază importanța digitalizării 
materialelor culturale, pentru a le păstra nu 
numai pentru generațiile viitoare (funcția 
de stocare), ci și pentru a le face mai 
accesibile pentru un public mai larg, prin 
redarea patrimoniului cultural în mediul 
online;

10. subliniază importanța digitalizării 
materialelor culturale, pentru a le păstra nu 
numai pentru generațiile viitoare (funcția 
de stocare), ci și pentru a le face mai 
accesibile pentru un public european și 
global mai larg, prin redarea patrimoniului 
cultural în mediul online prin curatoriere 
și oferte online digitale (funcția socială);

Or. en

Amendamentul 88
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază potențialul digitalizării 
patrimoniului cultural nu numai în 
vederea conservării acestuia pentru 
generațiile viitoare (funcția de stocare), ci 
și pentru a facilita accesul unui public 
mai larg, datorită mediului online; 
încurajează Comisia și statele membre să 
dezvolte pe deplin acest potențial, 
deoarece este o sursă pentru educație, 
permite oportunități de cercetare, crearea 
de locuri de muncă, o mai bună 
incluziune socială, un acces mai bun 
pentru persoanele cu dizabilități sau 
persoanele care trăiesc în zone greu 
accesibile, precum și dezvoltarea 
economică durabilă;

Or. fr
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Amendamentul 89
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. salută răspunsul rapid al 
diferitelor muzee, galerii, biblioteci și al 
altor instituții culturale, care au făcut 
patrimoniul cultural disponibil online pe 
scară largă și gratuit publicului pe 
întreaga perioadă a pandemiei de 
COVID-19;

Or. en

Amendamentul 90
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că progresele 
tehnologice relevante deschid noi 
posibilități nu numai pentru captarea, 
conservarea și vizualizarea patrimoniului 
cultural, dar și pentru prelucrarea, 
analizarea și reconstruirea acestuia;

11. subliniază că progresele 
tehnologice relevante precum 
cartografierea digitală, modelarea și 
imprimarea tridimensională, realitatea 
augmentată, realitatea virtuală (VR) 
precum și rolul inteligenței artificiale (IA) 
și a tehnologiei de lucru cu volume mari 
de date deschid noi posibilități nu numai 
pentru captarea, conservarea și vizualizarea 
patrimoniului cultural, dar și pentru 
prelucrarea, analizarea, reconstruirea 
acestuia și dezvoltarea de aplicații pentru 
acesta;

Or. en

Amendamentul 91
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Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. salută modificările recente aduse 
proiectului EUROPEANA și subliniază că 
este importantă activitatea comună de 
dezvoltare a acestei platforme unice, prin 
care sunt puse la dispoziție fondurile 
bibliotecilor naționale și ale muzeelor; 
solicită intensificarea eforturilor pentru a 
o transforma într-o platformă cunoscută 
publicului larg, precum și pentru a 
asigura o finanțare sustenabilă;

Or. fr

Amendamentul 92
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. ia act de faptul că costurile 
digitalizării materialelor existente, adesea 
și din cauza lipsei de competențe 
informatice relevante la nivel local, 
rămân ridicate și nu pot fi acoperite 
întotdeauna prin utilizarea exclusivă a 
fondurilor publice; solicită creșterea 
utilizării fondurilor structurale ale UE 
pentru cofinanțarea eforturilor de 
digitalizare; ia act de importanța 
parteneriatelor dintre instituțiile publice și 
sectorul privat, inclusiv cu industria 
tehnologiei, în vederea accelerării 
activităților de digitalizare a 
patrimoniului cultural și, utilizând 
instrumente inovatoare, în vederea 
asigurării unui cât mai larg acces public; 
subliniază necesitatea de a se asigura că 
materialul care aparține domeniului 
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public rămâne după digitalizare în 
domeniul public; subliniază importanța 
proiectului Europeana, care are rol de 
bibliotecă, arhivă, muzeu și platformă de 
educație digitală europeană.

Or. en

Amendamentul 93
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. subliniază necesitatea de a 
promova, de asemenea, existența și 
valoarea arhivelor digitalizate, precum și 
de a îmbunătăți competențele digitale ale 
publicului, astfel încât absorbția 
conținutului digital să crească;　

Or. en

Amendamentul 94
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 12 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12c. consideră că enciclopediile online 
sunt o resursă neprețuită de informații 
verificate și fiabile care permit accesul la 
patrimoniul cultural și joacă un rol 
important în conservarea și promovarea 
acestuia și constituie și un instrument 
vital de clasificare a patrimoniului 
cultural nativ digital și de asigurare a 
unui acces susținut la acesta; consideră 
că ar trebui alocate mai multe resurse 
pentru promovarea, dezvoltarea și 
promovarea enciclopediilor online;
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Or. en

Amendamentul 95
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că interoperabilitatea 
este esențială pentru a se asigura că 
conținutul digital este utilizabil și 
reutilizabil;

13. subliniază că interoperabilitatea 
este esențială pentru a se asigura că 
conținutul digital este utilizabil și 
reutilizabil; subliniază, în acest sens, rolul 
standardelor și al cadrelor;

Or. en

Amendamentul 96
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită o cooperare sporită între 
statele membre, precum și între sectoarele 
relevante, pentru a promova pe larg 
patrimoniul cultural digitalizat; salută 
declarația de cooperare privind 
promovarea digitalizării patrimoniului 
cultural care, până în prezent, a fost 
semnată de aproape toate statele membre 
ale UE;

Or. en

Amendamentul 97
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea de a dezvolta 
un cadru cuprinzător al UE cu o finanțare 
adecvată pentru protejarea și promovarea 
patrimoniului cultural digital și de 
proveniență digitală;

14. subliniază necesitatea de a dezvolta 
un cadru cuprinzător al UE cu o finanțare 
adecvată pentru protejarea și promovarea 
patrimoniului cultural digital și de 
proveniență digitală; constată nevoia de 
politici naționale de conservare solide, cu 
decizii de selecție bazate pe principii clar 
definite și puse în aplicare în mod 
responsabil; observă contribuția 
inestimabilă pe care o pot aduce custozii 
digitali la garantarea protejării 
patrimoniului și punerii lui la dispoziția 
publicului;

Or. en

Amendamentul 98
Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo, Ilana Cicurel

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea de a dezvolta 
un cadru cuprinzător al UE cu o finanțare 
adecvată pentru protejarea și promovarea 
patrimoniului cultural digital și de 
proveniență digitală;

14. subliniază necesitatea de a dezvolta 
un cadru cuprinzător al UE cu o finanțare 
adecvată pentru protejarea și promovarea 
patrimoniului cultural digital și de 
proveniență digitală; ia act cu interes de 
numeroasele proiecte de digitalizare 
efectuate deja prin intermediul FEDR și 
solicită ca următoarea perioadă de 
programare să permită continuitatea 
acestui tip de finanțare;

Or. en

Amendamentul 99
Manuel Pizarro

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea de a dezvolta 
un cadru cuprinzător al UE cu o finanțare 
adecvată pentru protejarea și promovarea 
patrimoniului cultural digital și de 
proveniență digitală;

14. subliniază necesitatea de a dezvolta 
un cadru cuprinzător al UE cu o finanțare 
adecvată pentru protejarea și promovarea 
patrimoniului cultural digital și de 
proveniență digitală și a umanismului 
digital;

Or. en

Amendamentul 100
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. recunoaște importanța exploatării 
patrimoniului cultural în format digital 
pentru a permite accesul la locuri și la 
opere tuturor, în special persoanelor cu 
dizabilități sau defavorizate; recomandă, 
în acest sens, cooperarea dintre locurile 
cu caracter istoric, locurile de protejare a 
patrimoniului și muzee pentru a dezvolta 
sisteme recunoscute și utilizate în întreaga 
Uniune Europeană;

Or. fr

Amendamentul 101
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. solicită o actualizare cuprinzătoare 
a Recomandării Comisiei privind 
digitalizarea și accesibilitatea online a 
materialului cultural și conservarea 
digitală din 27 octombrie 2011, pentru a 
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reflecta progresul tehnologic și 
problemele și perspectivele deschise în 
ultimul deceniu; afirmă, cu toate acestea, 
că accentul pus pe patrimoniul digital nu 
ar trebui să fie în detrimentul protejării 
patrimoniului material și imaterial 
existent;

Or. en

Amendamentul 102
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. reiterează faptul că, în situații noi, 
problematice pentru societate, cum ar fi 
criza provocată de pandemie, 
disponibilitatea la limitarea libertății de 
mișcare și capacitatea de utilizare a 
instrumentelor de comunicare la distanță 
și virtuală sunt elemente esențiale pentru 
menținerea vieții culturale a unei 
societăți; subliniază necesitatea 
digitalizării patrimoniului cultural pentru 
a asigura accesul la distanță și online al 
publicului;

Or. en

Amendamentul 103
Elżbieta Kruk

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că șansele oferite de 
digitalizare și noile tehnologii, inclusiv 
inteligența artificială, nu ar trebui să 
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ducă la neglijență în păstrarea 
originalelor și desconsiderarea accesului 
tradițional la patrimoniul original și a 
formelor tradiționale de promovare a 
culturii;

Or. en

Amendamentul 104
Elżbieta Kruk

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. încurajează statele membre să 
promoveze și să sprijine participarea 
cetățenilor la activitățile culturale 
tradiționale;

Or. en

Amendamentul 105
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că contribuția sectorului 
patrimoniului cultural la dezvoltarea 
economică este remarcabilă, cu efecte de 
propagare în alte sectoare economice; 
constată că peste 300 000 de persoane din 
Europa sunt angajate în sectorul 
patrimoniului cultural, iar 7,8 milioane de 
locuri de muncă din Europa sunt legate în 
mod indirect de acesta51;

15. subliniază contribuția sectorului 
patrimoniului cultural la dezvoltarea 
economică, cu efecte de propagare 
remarcabile în alte sectoare economice; 
constată că peste 300 000 de persoane din 
Europa sunt angajate în sectorul 
patrimoniului cultural, iar 7,8 milioane de 
locuri de muncă din Europa sunt legate în 
mod indirect de acesta51;

_________________ _________________
51 
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecoun
tsforeurope/wp-

51 
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecoun
tsforeurope/wp-
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content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf

content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf

Or. fr

Amendamentul 106
Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo, Ilana Cicurel

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că contribuția sectorului 
patrimoniului cultural la dezvoltarea 
economică este remarcabilă, cu efecte de 
propagare în alte sectoare economice; 
constată că peste 300 000 de persoane din 
Europa sunt angajate în sectorul 
patrimoniului cultural, iar 7,8 milioane de 
locuri de muncă din Europa sunt legate în 
mod indirect de acesta51;

15. subliniază că contribuția sectorului 
patrimoniului cultural la dezvoltarea 
economică este remarcabilă, cu efecte de 
propagare în alte sectoare economice; 
constată că peste 300 000 de persoane din 
Europa sunt angajate în sectorul 
patrimoniului cultural, iar 7,8 milioane de 
locuri de muncă din Europa sunt legate în 
mod indirect de acesta51; solicită, prin 
urmare, acordarea unui sprijin special 
acestui sector-cheie, având în vedere 
consecințele crizei provocate de pandemia 
de COVID-19;

_________________ _________________
51 
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecoun
tsforeurope/wp-
content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf.

51 
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecoun
tsforeurope/wp-
content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf.

Or. en

Amendamentul 107
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că contribuția sectorului 15. subliniază că contribuția sectorului 
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patrimoniului cultural la dezvoltarea 
economică este remarcabilă, cu efecte de 
propagare în alte sectoare economice; 
constată că peste 300 000 de persoane din 
Europa sunt angajate în sectorul 
patrimoniului cultural, iar 7,8 milioane de 
locuri de muncă din Europa sunt legate în 
mod indirect de acesta51;

patrimoniului cultural la dezvoltarea 
economică este remarcabilă, cu efecte de 
propagare în alte sectoare economice; 
constată că peste 300 000 de persoane din 
Europa sunt angajate în sectorul 
patrimoniului cultural, iar 7,8 milioane de 
locuri de muncă din Europa sunt legate în 
mod indirect de acesta51; consideră, prin 
urmare, că este esențială acordarea de 
sprijin economic pe întreaga perioadă de 
criză sectorului patrimoniului cultural și 
persoanelor angajate în acest sector;

_________________ _________________
51 
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecoun
tsforeurope/wp-
content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf.

51 
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecoun
tsforeurope/wp-
content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf.

Or. en

Amendamentul 108
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. recunoaște rolul esențial jucat de 
Capitalele europene ale culturii în 
promovarea orașelor și regiunilor, care, 
prin crearea unui cadru economic în 
jurul proiectelor lor culturale, artistice și 
sociale, integrează conceptele de turism 
durabil și își valorifică patrimoniul 
material și imaterial, tradițiile și 
inovațiile, în interesul și beneficiul 
tuturor cetățenilor europeni și nu numai;

Or. fr

Amendamentul 109
Alexis Georgoulis
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Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. reiterează corelația puternică 
dintre patrimoniul cultural, atât material, 
cât și imaterial, turism și dezvoltare 
durabilă;

Or. en

Amendamentul 110
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recunoaște că turismul cultural 
durabil are un potențial semnificativ de a 
genera creștere economică și locuri de 
muncă în UE, deoarece patru din zece 
turiști își aleg deja destinația pe baza a ceea 
ce oferă aceasta din punct de vedere 
cultural;

16. recunoaște că turismul cultural 
durabil are un potențial semnificativ de a 
genera creștere economică și locuri de 
muncă în UE, deoarece patru din zece 
turiști își aleg deja destinația pe baza a ceea 
ce oferă aceasta din punct de vedere 
cultural; subliniază, cu toate acestea, că 
promovarea turismului cultural trebuie 
realizată într-o manieră incluzivă în ceea 
ce privește comunitățile locale și 
economiile, stilurile de viață și tradițiile și 
trebuie să asigure un echilibru între 
nevoile economice, sociale, culturale și de 
mediu;

Or. en

Amendamentul 111
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu, Massimiliano Smeriglio

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recunoaște că turismul cultural 
durabil are un potențial semnificativ de a 
genera creștere economică și locuri de 
muncă în UE, deoarece patru din zece 
turiști își aleg deja destinația pe baza a ceea 
ce oferă aceasta din punct de vedere 
cultural;

16. recunoaște că turismul cultural 
durabil are un potențial semnificativ de a 
genera creștere economică și locuri de 
muncă în UE, deoarece patru din zece 
turiști își aleg deja destinația pe baza a ceea 
ce oferă aceasta din punct de vedere 
cultural; observă, cu toate acestea, că 
ofertele de patrimoniu cultural 
recuperează doar o mică parte din 
valoarea economică pe care o generează, 
ceea ce face astfel necesare surse de 
finanțare noi, alternative și stabile pentru 
a acționa în continuare ca catalizatori ai 
turismului durabil;

Or. en

Amendamentul 112
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că existența unor situri 
aparținând patrimoniului cultural îi 
încurajează pe oameni să călătorească și 
să descopere societăți și culturi diferite; 
reamintește că 72 % din participanții la 
un sondaj cu vârsta cuprinsă între 15-24 
de ani sondaj au admis că prezența 
patrimoniului cultural le poate influența 
alegerea unei destinații de vacanță; 
subliniază, în acest sens, rolul pe care 
inițiativa DiscoverEU îl poate juca; 
observă însă că tinerii nu au beneficiat în 
mod egal de această inițiativă; invită 
Comisia să identifice modalități prin care 
să îi implice mai mult pe tinerii proveniți 
din medii sociale defavorizate și pe cei din 
zone rurale și izolate ale statelor membre, 
precum și din statele membre care nu 
dispun de legături feroviare bune cu alte 
țări din UE;
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Or. en

Amendamentul 113
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă statele membre să creeze 
mecanisme solide de prevenire a 
supraexploatării patrimoniului cultural, 
inclusiv prin turism; avertizează asupra 
influenței intereselor comerciale pe termen 
scurt, care riscă să submineze autenticitatea 
siturilor și practicilor culturale și să le 
degradeze calitatea;

17. îndeamnă statele membre să creeze 
mecanisme solide de prevenire a 
supraexploatării patrimoniului cultural, 
inclusiv prin turism; avertizează asupra 
influenței intereselor comerciale pe termen 
scurt, care riscă să submineze autenticitatea 
siturilor și practicilor culturale și să le 
degradeze calitatea; salută, în acest sens, 
lansarea programului „Patrimoniul 
cultural în acțiune”, care se străduiește să 
contribuie la consolidarea politicilor 
privind patrimoniul cultural la nivel local 
și regional;

Or. en

Amendamentul 114
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu, Massimiliano Smeriglio

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă statele membre să creeze 
mecanisme solide de prevenire a 
supraexploatării patrimoniului cultural, 
inclusiv prin turism; avertizează asupra 
influenței intereselor comerciale pe termen 
scurt, care riscă să submineze autenticitatea 
siturilor și practicilor culturale și să le 
degradeze calitatea;

17. îndeamnă statele membre să creeze 
mecanisme solide de prevenire a 
supraexploatării patrimoniului cultural, 
inclusiv prin fluxuri turistice 
nesustenabile; avertizează asupra 
influenței intereselor comerciale pe termen 
scurt, care riscă să submineze autenticitatea 
siturilor și practicilor culturale și să le 
degradeze calitatea; ia act de faptul că ar 
trebui elaborate strategii privind turismul 
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cultural durabil, cu participarea 
comunităților-gazdă;

Or. en

Amendamentul 115
Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo, Ilana Cicurel

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recomandă continuarea eforturilor 
de încurajare a călătoriilor către destinații 
și zone rurale mai puțin cunoscute, precum 
și a călătoriilor în extrasezon;

18. recomandă continuarea eforturilor 
de încurajare a călătoriilor către destinații 
și zone rurale mai puțin cunoscute, precum 
și a călătoriilor în extrasezon; subliniază 
rolul pe care îl poate juca FEADR, în 
special prin programul LEADER în 
sprijinirea inițiativelor de turism local; 
solicită ca acest program să fie finanțat în 
mod adecvat pentru perioada de 
programare 2021-2027;

Or. en

Amendamentul 116
Manuel Pizarro

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recomandă continuarea eforturilor 
de încurajare a călătoriilor către destinații 
și zone rurale mai puțin cunoscute, precum 
și a călătoriilor în extrasezon;

18. recomandă continuarea eforturilor 
de încurajare a călătoriilor către destinații 
și zone rurale mai puțin cunoscute, precum 
și a călătoriilor în extrasezon, cu atât mai 
mult în contextul pandemiei Covid-19 și 
în al necesității de a descuraja marile 
reuniuni publice atât din interiorul, cât și 
din afara monumentelor și siturilor 
culturale;

Or. en
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Amendamentul 117
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recomandă continuarea eforturilor 
de încurajare a călătoriilor către destinații 
și zone rurale mai puțin cunoscute, precum 
și a călătoriilor în extrasezon;

18. recomandă continuarea eforturilor 
de încurajare a călătoriilor către destinații 
și zone rurale mai puțin cunoscute, precum 
și a călătoriilor în extrasezon, pentru a 
promova sustenabilitatea și accesibilitatea 
în domeniul turismului, îndeosebi pentru 
persoanele cu dizabilități;

Or. en

Amendamentul 118
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. recomandă continuarea eforturilor 
de încurajare a călătoriilor către destinații 
și zone rurale mai puțin cunoscute, precum 
și a călătoriilor în extrasezon;

18. recomandă continuarea eforturilor 
de încurajare a călătoriilor către destinații 
și zone rurale mai puțin cunoscute și 
populare, precum și a călătoriilor în 
extrasezon, în special pentru persoanele în 
vârstă;

Or. en

Amendamentul 119
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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19. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
impactul poluării, vandalismului, furtului, 
turismului prost gestionat și al dezvoltării 
necontrolate, precum și al încălzirii globale 
și al schimbărilor climatice asupra 
patrimoniului cultural; invită Comisia să 
propună acțiuni concrete pentru 
conservarea și protejarea patrimoniului 
cultural, având în vedere aceste pericole 
naturale și provocate de om;

19. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
impactul poluării, vandalismului, furtului, 
turismului prost gestionat și al dezvoltării 
necontrolate, precum și al încălzirii globale 
și al schimbărilor climatice asupra 
patrimoniului cultural; invită Comisia să 
propună acțiuni concrete pentru 
conservarea și protejarea patrimoniului 
cultural, având în vedere aceste pericole 
naturale și provocate de om; remarcă rolul 
pe care îl poate juca Corpul european de 
solidaritate în a le permite tinerilor să se 
implice în sensibilizarea cu privire la 
acest subiect, dar mai ales în conservarea 
și renovarea patrimoniului european;

Or. en

Amendamentul 120
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
impactul poluării, vandalismului, furtului, 
turismului prost gestionat și al dezvoltării 
necontrolate, precum și al încălzirii globale 
și al schimbărilor climatice asupra 
patrimoniului cultural; invită Comisia să 
propună acțiuni concrete pentru 
conservarea și protejarea patrimoniului 
cultural, având în vedere aceste pericole 
naturale și provocate de om;

19. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
impactul poluării, vandalismului, furtului, 
turismului prost gestionat și al dezvoltării 
necontrolate, precum și al încălzirii globale 
și al schimbărilor climatice asupra 
patrimoniului cultural, în special datorită 
producerii tot mai frecvente de 
evenimente extreme, inclusiv ploi 
puternice, valuri de căldură, inundații, 
incendii și furtuni; invită Comisia să 
propună acțiuni concrete pentru 
conservarea și protejarea patrimoniului 
cultural, având în vedere aceste pericole 
naturale și provocate de om;

Or. en

Amendamentul 121
Manuel Pizarro
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Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
impactul poluării, vandalismului, furtului, 
turismului prost gestionat și al dezvoltării 
necontrolate, precum și al încălzirii globale 
și al schimbărilor climatice asupra 
patrimoniului cultural; invită Comisia să 
propună acțiuni concrete pentru 
conservarea și protejarea patrimoniului 
cultural, având în vedere aceste pericole 
naturale și provocate de om;

19. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
impactul poluării, vandalismului, furtului, 
turismului prost gestionat și al dezvoltării 
necontrolate, precum și al încălzirii globale 
și al schimbărilor climatice asupra 
patrimoniului cultural; este extrem de 
îngrijorat de impactul pandemiei COVID-
19 asupra viitorului patrimoniului 
cultural al Europei; invită Comisia să 
propună acțiuni concrete pentru 
conservarea și protejarea patrimoniului 
cultural, având în vedere aceste pericole 
naturale și provocate de om;

Or. en

Amendamentul 122
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază necesitatea de a acționa 
pentru a limita efectele schimbărilor 
climatice și ale dezastrelor naturale 
asupra patrimoniului cultural; solicită, în 
acest sens, să se stabilească măsuri 
corespunzătoare de prevenire și adaptare 
și să se îmbunătățească schimbul de 
cunoștințe între statele membre;

Or. fr

Amendamentul 123
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
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Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. își exprimă îngrijorarea în 
legătură cu amenințările la adresa 
patrimoniului cultural din cauza 
terorismului, atât în Europa, cât și în 
afara acesteia; condamnă distrugerea 
siturilor de patrimoniu cultural; 
consideră că UE ar trebui să joace un rol 
mai activ în promovarea restaurării, 
conservării și protejării patrimoniului 
cultural în întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 124
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază rolul societății civile și 
al voluntarilor în procesul de conservare 
a lucrărilor de reconstrucție, de utilizare 
durabilă și chiar de descoperire a 
patrimoniului cultural; invită Comisia și 
statele membre să sprijine în continuare 
acest tip de activități ale societății civile;

Or. en

Amendamentul 125
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. consideră că UE ar trebui să 
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includă protejarea patrimoniului cultural 
ca una dintre condițiile de aderare pentru 
țările candidate;

Or. en

Amendamentul 126
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reiterează faptul că traficul ilicit de 
obiecte culturale este o problemă gravă, cu 
o dimensiune globală, care cere coordonare 
nu doar între statele membre, ci și la nivel 
internațional;

20. reiterează faptul că traficul ilicit de 
obiecte culturale este o problemă gravă, cu 
o dimensiune globală, care cere coordonare 
nu doar între statele membre, ci și la nivel 
internațional; subliniază că procesul de 
reflecție asupra patrimoniului european 
trebuie să includă, de asemenea, o nouă 
perspectivă asupra operelor devalizate și 
furate în timpul războaielor și al valurilor 
colonizării; solicită Comisiei și statelor 
membre să acționeze într-un mod 
coordonat pentru a facilita restituirea 
bunurilor culturale care au părăsit ilegal 
țara de origine;

Or. fr

Amendamentul 127
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reiterează faptul că traficul ilicit de 
obiecte culturale este o problemă gravă, cu 
o dimensiune globală, care cere coordonare 
nu doar între statele membre, ci și la nivel 
internațional;

20. reiterează faptul că traficul ilicit de 
obiecte culturale, inclusiv pe canale 
digitale, este o problemă gravă, cu o 
dimensiune globală, care cere coordonare 
nu doar între statele membre, ci și la nivel 
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internațional;

Or. en

Amendamentul 128
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să adopte o abordare 
mai integrată a patrimoniului cultural, 
tratând patrimoniul cultural material, 
imaterial, natural și digital ca fiind 
interconectate și indisociabile;

21. invită Comisia să adopte o abordare 
mai integrată a patrimoniului cultural, 
acordând tratament egal patrimoniului 
cultural material, imaterial, natural și 
digital și tratând aceste dimensiuni ca 
fiind interconectate și indisociabile;

Or. en

Amendamentul 129
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să adopte o abordare 
mai integrată a patrimoniului cultural, 
tratând patrimoniul cultural material, 
imaterial, natural și digital ca fiind 
interconectate și indisociabile;

21. invită Comisia să adopte o abordare 
mai integrată a patrimoniului cultural, 
tratând patrimoniul cultural material, 
imaterial, natural și digital ca fiind 
interconectate și indisociabile și acordând 
o atenție deosebită menținerii 
festivalurilor și evenimentelor culturale 
tradiționale;

Or. en

Amendamentul 130
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
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Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să adopte o abordare 
mai integrată a patrimoniului cultural, 
tratând patrimoniul cultural material, 
imaterial, natural și digital ca fiind 
interconectate și indisociabile;

21. invită Comisia să adopte o abordare 
mai integrată a patrimoniului cultural, 
tratând patrimoniul cultural material, 
imaterial, natural și digital ca fiind 
interconectate și indisociabile și în acest 
scop să utilizeze standardele UNESCO;

Or. en

Amendamentul 131
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază necesitatea de a 
continua și de a intensifica eforturile de 
sensibilizare cu privire la valoarea 
patrimoniului cultural pentru Europa, 
precum și de a continua să comunice cu 
cetățenii și părțile interesate la nivel local;

Or. en

Amendamentul 132
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. ia act de Cadrul de acțiune 
european pentru patrimoniul cultural; 
subliniază că acțiunile cuprinse în cadru 
trebuie să fie realizate și să fie dotate cu 
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resurse adecvate;

Or. en

Amendamentul 133
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. evidențiază faptul că s-a reușit 
găsirea unei formule adecvate pentru o 
cooperare și o platformă de coordonare 
mai de durată în domeniul politicilor 
privind patrimoniul cultural la nivelul 
UE, care să coopereze în mod eficient cu 
societatea civilă și cu reprezentanții 
sectorului;

Or. en

Amendamentul 134
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. consideră că concluziile și 
recomandările studiilor relevante 
comandate de Comisie ar trebui să se 
reflecte în acțiunile sale de conservare a 
patrimoniului cultural;

Or. en

Amendamentul 135
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
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Punctul 21 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21c. reiterează necesitatea de a susține 
și a crește în viitor finanțarea UE direct 
sau indirect legată de patrimoniul cultural 
și îndeamnă Comisia să majoreze valorile 
și linia bugetară de coeziune în următorul 
CFM;

Or. en

Amendamentul 136
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 21 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21d. ia act de impactul uriaș pe care 
COVID-19 l-a avut asupra sectoarelor 
culturale și creative; constată cu 
satisfacție numeroasele inițiative din 
partea guvernelor și a asociațiilor 
culturale care iau măsuri de urgență 
pentru a sprijini sectoarele culturale și 
creative și a concepe măsuri 
compensatorii, a reorganiza finanțarea și 
a menține în viață creația culturală; 
îndeamnă Comisia să ofere ajutor 
financiar sectoarelor culturale și creative 
și întregului ecosistem cultural, inclusiv 
prin intermediul Inițiativei pentru 
investiții ca reacție la coronavirus și să 
elaboreze măsuri de susținere care ar 
putea atenua impactul; îndeamnă toate 
statele membre să asigure accesul la 
alocația de șomaj și la alte beneficii 
sociale tuturor profesioniștilor din 
domeniul cultural, acordând o atenție 
deosebită liber-profesioniștilor, celor care 
desfășoară o activitate independentă și 
forme atipice de muncă și să le acorde 
compensații pentru întreruperea 
veniturilor;
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Or. en

Amendamentul 137
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 21 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21e. subliniază că evenimentele 
culturale paneuropene sau europene, 
precum și festivalurile periodice și cu 
perspectiva de se relansa și de a crește 
gradul de conștientizare cu privire la 
semnificația culturii europene reprezintă 
o valoare adăugată pentru valorificarea 
potențialului patrimoniului cultural; 
îndeamnă Comisia să aibă în vedere 
finanțarea unor astfel de inițiative;

Or. en

Amendamentul 138
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. își reiterează solicitarea adresată 
Comisiei de a crea un portal unic al UE 
care să reunească informațiile din toate 
programele UE care finanțează patrimoniul 
cultural și a adopta o abordare comune în 
cadrul Comisiei printr-o mai bună 
cooperare între diferitele domenii de 
politică legate de patrimoniul cultural;

22. își reiterează solicitarea adresată 
Comisiei de a crea un portal unic al UE 
numit „Know Europe”, care să reunească 
informațiile din toate programele UE care 
finanțează patrimoniul cultural și a adopta 
o abordare comune în cadrul Comisiei 
printr-o mai bună cooperare între diferitele 
domenii de politică legate de patrimoniul 
cultural;

Or. en
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Amendamentul 139
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază necesitatea de a crea o 
platformă permanentă de cooperare și 
coordonare a politicilor privind patrimoniul 
cultural la nivelul UE care să se bazeze pe 
societatea civilă organizată;

23. subliniază necesitatea de a crea și 
susține adecvat o platformă permanentă de 
cooperare și coordonare a politicilor 
privind patrimoniul cultural la nivelul UE 
care să se bazeze pe societatea civilă 
organizată la toate nivelurile; în special 
naționale și europene, inclusiv toate 
instituțiile UE; consideră că acest for de 
coordonare la mai multe niveluri se 
numără printre realizările Anului 
European al Patrimoniului Cultural și ar 
trebui să stabilească standardul pentru 
viitoarele metode de lucru în domeniul 
culturii și al patrimoniului;

Or. en

Amendamentul 140
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită o cooperare mai strategică 
între Uniunea Europeană și alte 
organizații internaționale, în special 
UNESCO și Consiliul Europei, în vederea 
unei mai bune coordonări a eforturilor de 
păstrare și promovare a patrimoniului 
cultural;

Or. en

Amendamentul 141
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Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. constată că aproape trei sferturi 
dintre europeni consideră că autoritățile 
publice ar trebui să aloce mai multe resurse 
patrimoniului cultural; subliniază nevoia de 
a spori finanțarea UE destinată activităților 
legate de patrimoniul cultural;

24. constată că aproape trei sferturi 
dintre europeni consideră că autoritățile 
publice ar trebui să aloce mai multe resurse 
patrimoniului cultural; subliniază nevoia de 
a spori finanțarea UE destinată activităților 
legate de patrimoniul cultural; cu toate 
acestea, este preocupat de faptul că 
impactul economic al crizei provocate de 
COVID-19 și al măsurilor de austeritate 
puse în aplicare de guverne pe termen 
lung va duce frecvent la o reducere a 
finanțării pentru protejarea și 
promovarea patrimoniului cultural;

Or. en

Amendamentul 142
Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo, Ilana Cicurel

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. constată că aproape trei sferturi 
dintre europeni consideră că autoritățile 
publice ar trebui să aloce mai multe resurse 
patrimoniului cultural; subliniază nevoia de 
a spori finanțarea UE destinată activităților 
legate de patrimoniul cultural;

24. constată că aproape trei sferturi 
dintre europeni consideră că autoritățile 
publice ar trebui să aloce mai multe resurse 
patrimoniului cultural; subliniază nevoia de 
a spori finanțarea UE destinată activităților 
legate de patrimoniul cultural; insistă 
asupra sinergiilor care trebuie sprijinite și 
consolidate de către fondurile structurale, 
programele Europa creativă și LIFE și 
viitorul program Orizont Europa;

Or. en

Amendamentul 143
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Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu, Massimiliano Smeriglio

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. constată că aproape trei sferturi 
dintre europeni consideră că autoritățile 
publice ar trebui să aloce mai multe resurse 
patrimoniului cultural; subliniază nevoia de 
a spori finanțarea UE destinată activităților 
legate de patrimoniul cultural;

24. constată că aproape trei sferturi 
dintre europeni consideră că autoritățile 
publice ar trebui să aloce mai multe resurse 
patrimoniului cultural; ca urmare, 
subliniază nevoia de a spori finanțarea UE 
destinată activităților legate de patrimoniul 
cultural și reiterează necesitatea de a 
dubla bugetul pentru programul „Europa 
creativă 2021-2027”;

Or. en

Amendamentul 144
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază nevoia sporirii 
finanțării patrimoniului cultural și a 
culturii în sens mai larg în cadrul 
financiar multianual (CFM) post-2020 și 
remarcă nevoia creării de sinergii între 
alte politici sectoriale, precum și cu 
diferitele programe și scheme de finanțare 
ale Uniunii pentru a aduce patrimoniul 
cultural realmente în prim-plan;

Or. en

Amendamentul 145
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
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Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră că Pactul ecologic 
european ar trebui să includă acțiuni de 
atenuare a efectului schimbărilor climatice 
asupra patrimoniului cultural și să 
recunoască faptul că patrimoniul cultural 
poate juca un rol important în realizarea 
obiectivelor de durabilitate climatică;

25. consideră că Pactul ecologic 
european ar trebui să includă acțiuni de 
atenuare a efectului schimbărilor climatice 
asupra patrimoniului cultural și să 
recunoască faptul că patrimoniul cultural 
poate juca un rol important în realizarea 
obiectivelor de durabilitate climatică prin 
educație, cercetare și readaptarea 
practicilor europene tradiționale durabile;

Or. en

Amendamentul 146
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu, Massimiliano Smeriglio

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază eforturile de solidaritate 
ale sectorului în timpul crizei provocate 
de pandemia de COVID-19 pentru a 
asigura accesul cetățenilor la ofertele de 
patrimoniu cultural, în special prin 
mijloace digitale; invită Comisia 
Europeană să efectueze o analiză a 
impactului pandemiei de COVID-19 
asupra sectorului patrimoniului cultural 
și să acorde un sprijin ferm prin măsuri 
speciale de depășire a impactului acesteia 
și să consolideze dimensiunea digitală a 
acestuia;

Or. en

Amendamentul 147
Manuel Pizarro

Propunere de rezoluție
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Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită insistent Comisiei să ia 
măsuri urgente și substanțiale pentru a 
contracara și a atenua impactul negativ al 
pandemiei de COVID-19 în ceea ce 
privește accesul, rezultatele și cercetarea 
în domeniul patrimoniului cultural al 
Europei și întreprinderile și profesiile din 
acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 148
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită sprijin pentru crearea și 
funcționarea unei rețele a siturilor care 
poartă marca patrimoniului european;

Or. en

Amendamentul 149
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 25 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. subliniază potențialul programului 
Europa creativă în ceea ce privește 
construirea legăturilor dintre arta vie și 
patrimoniul cultural material și imaterial, 
precum și a Corpului european de 
solidaritate în ceea ce privește proiectele 
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de solidaritate și de voluntariat care 
vizează conservarea și utilizarea durabilă 
a patrimoniului cultural în Europa;

Or. en

Amendamentul 150
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită să se depună eforturi sporite 
pentru valorificarea impulsului oferit de 
Anul European al Patrimoniului Cultural în 
direcția obținerii unor rezultate politice de 
durată la nivel local, regional, național și 
european, deoarece acest lucru ar contribui 
la dezvoltarea sentimentului de apartenență 
la spațiul cultural european și la asumarea 
responsabilității comune pentru 
conservarea, îmbogățirea și promovarea 
patrimoniului cultural;

26. solicită să se depună eforturi sporite 
pentru valorificarea impulsului oferit de 
Anul European al Patrimoniului Cultural în 
direcția obținerii unor rezultate politice de 
durată la nivel local, regional, național și 
european, deoarece acest lucru ar contribui 
la dezvoltarea sentimentului de apartenență 
la spațiul cultural european al tuturor 
europenilor și la asumarea responsabilității 
comune pentru conservarea, îmbogățirea și 
promovarea patrimoniului cultural și ar 
contribui, în cele din urmă, la deplinul 
acces al cetățenilor la acest patrimoniu;

Or. en

Amendamentul 151
Dace Melbārde

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită să se depună eforturi sporite 
pentru valorificarea impulsului oferit de 
Anul European al Patrimoniului Cultural în 
direcția obținerii unor rezultate politice de 
durată la nivel local, regional, național și 
european, deoarece acest lucru ar contribui 
la dezvoltarea sentimentului de apartenență 

26. solicită să se depună eforturi sporite 
pentru valorificarea impulsului oferit de 
Anul European al Patrimoniului Cultural în 
direcția obținerii unor rezultate politice de 
durată la nivel local, regional, național și 
european, deoarece acest lucru ar aduce o 
contribuție economică, culturală și 
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la spațiul cultural european și la asumarea 
responsabilității comune pentru 
conservarea, îmbogățirea și promovarea 
patrimoniului cultural;

socială pozitivă în viața cetățenilor 
europeni și ar contribui la dezvoltarea 
sentimentului de apartenență la spațiul 
cultural european și la asumarea 
responsabilității comune pentru 
conservarea, îmbogățirea și promovarea 
patrimoniului cultural;

Or. en

Amendamentul 152
Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros 
Sempere, Łukasz Kohut, Pina Picierno, Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. solicită includerea dimensiunii 
culturale a integrării europene, inclusiv a 
patrimoniului, între temele strategice de 
discuție în cadrul viitoarei Conferințe 
privind viitorul Europei;

Or. en

Amendamentul 153
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. solicită creșterea la maximum a 
potențialului de conservare a 
patrimoniului cultural pe care îl au 
fondurile structurale și de investiții 
europene; sprijină ideea, exprimată în 
poziția Parlamentului cu privire la viitorul 
FEDR, că investițiile în infrastructura 
culturală și turistică sunt considerate ca 
fiind de scară redusă și sunt eligibile 
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pentru sprijin dacă cofinanțarea din 
FEDR nu depășește 10 000 000 EUR și că 
plafonul este ridicat la 20 000 000 EUR în 
cazul infrastructurilor considerate 
patrimoniu cultural mondial, în sensul 
articolului 1 din Convenția UNESCO din 
1972 privind protecția patrimoniului 
mondial, cultural și natural;

Or. en

Amendamentul 154
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. recunoaște importanța 
programului Capitalelor Europene ale 
culturii pentru promovarea patrimoniului 
cultural european și solicită adaptarea 
acestuia la noua situație generată de 
COVID-19;

Or. en

Amendamentul 155
Michaela Šojdrová, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, 
Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 26 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. invită Comisia să determine și să 
organizeze următorul An European al 
Patrimoniului Cultural pentru a spori 
importanța moștenirii noastre culturale 
comune atât pentru generațiile de astăzi, 
cât și pentru cele viitoare; recomandă ca 
următorul An European al Patrimoniului 
Cultural să aibă loc în 2023, respectând 
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astfel ciclul de cinci ani;

Or. en


