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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 1
3 nurodomoji dalis

– atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 13–14 d. ir 2007 m. gegužės 24–25 d. Tarybos 
posėdžio „Švietimas, jaunimo reikalai ir kultūra“ išvadas bei į Tarybos dokumentą 
Nr. 9021/2007 ir į Tarybos 2007 m. lapkričio 16 d. rezoliuciją dėl Europos kultūros 
darbotvarkės (dokumentas Nr. 14485/07),

Or. el

Pakeitimą pateikė Ruth Hieronymi

Pakeitimas 2
3a nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos sprendimą dėl Konvencijos dėl 
kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo sudarymo (UNESCO konvencija dėl 
kultūrų raiškos įvairovės),
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Or. de

Pakeitimą pateikė Ruth Hieronymi

Pakeitimas 3
2a nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl kolektyvinio tarptautinio 
autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo teisėtų internetu teikiamų muzikos 
paslaugų srityje,

Or. de

Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 4
5a nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į savo 2004 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Bendrijos sistemos dėl 
kolektyvinio teisių administravimo asociacijų autorių teisių ir gretutinių teisių 
srityje,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 5
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi kultūra yra tiek viešoji vertybė bei individo ir visuomenės vystymosi 
pagrindas, tiek ir priemonė, prisidedanti prie ekonomikos augimo, užimtumo, 
socialinės sanglaudos bei vietos ir regioninio vystymosi, kaip tai rodo neseniai atlikti 
moksliniai tyrimai, tarp jų ir Europos Komisijos užsakymu organizacijos „KEA 
European Affairs“ atliktas tyrimas dėl kultūros ekonomikos Europoje,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Ruth Hieronymi

Pakeitimas 6
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. kadangi nebūtų įmanoma kurti kultūros pramonės ir ji negalėtų teikti pridėtinės 
vertės Europos kultūrai ir ekonomikai, jei klestinti visų meno sričių kūrėjų 
bendruomenė, pavyzdžiui, kino filmų kūrėjai, kompozitoriai, rašytojai, 
vaizduojamojo meno kūrėjai ir dizaineriai, nuolat neteiktų naujų darbų,

Or. en

Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 7
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi kultūros pramonė yra ta pramonė, kuri dvasiniams darbams sukuria 
ekonominio pobūdžio pridėtinę vertę, kuri tuo pat metu kuria naujas vertybes 
individams ir visuomenei; tai yra tokia tradicinė pramonė kaip kinas, muzika ir 
leidyba, taip pat vaizdo žaidimai,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Maria Badia i Cutchet

Pakeitimas 8
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi kultūros pramonė yra ta pramonė, kuri dvasiniams darbams sukuria 
ekonominio pobūdžio pridėtinę vertę, kuri tuo pat metu kuria naujas vertybes 
individams ir visuomenei; tai yra tokia tradicinė pramonė kaip kinas, muzika, teatras
ir leidyba, taip pat žiniasklaida ir kūrybos sektoriaus pramonė (mada, dizainas), 
turizmas ir informacija,

Or. es
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Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 9
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Ba. kadangi kūrybos sektoriaus pramonėje, kurioje gaminami ne kultūriniai produktai, 
taip pat skatinama kultūra, nes atliekama veikla, susijusi su mada, dizainu, 
produktų kūrimu, architektūra ir reklama; kadangi svarbūs ir kiti nekūrybinės 
pramonės, bet jai artimi sektoriai, pavyzdžiui, turizmas ir sportas,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 10
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Ba. kadangi, remiantis UNESCO pateiktu apibrėžimu, į kultūros pramonę įeina visi 
sektoriai, kuriuose kuriamos, gaminamos ir parduodamos prekės ir paslaugos, 
kurioms būdingas autorių teisėmis apsaugoto kultūrinio turinio neliečiamumas, 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Ruth Hieronymi

Pakeitimas 11
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi, norint padėti kultūros ir kūrybos pramonei visiškai prisidėti prie Lisabonos 
strategijos tikslų įgyvendinimo, reikėtų užtikrinti ypatingą jos teisinį statusą, būtinas 
didesnis pripažinimas ir palaikymas,

Or. de

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 12
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi, norint padėti kultūros ir kūrybos sektoriams visiškai prisidėti prie Lisabonos 
strategijos tikslų įgyvendinimo, būtinas didesnis visos šių sektorių pramonės ir 
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pavienių menininkų pripažinimas ir palaikymas,

Or. de

Pakeitimą pateikė Maria Badia i Cutchet

Pakeitimas 13
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi, norint padėti kultūros ir kūrybos pramonei visiškai išsiplėtoti ir taip pat
padėti (išbraukta) prisidėti prie Lisabonos strategijos tikslų įgyvendinimo, būtinas 
didesnis pripažinimas ir palaikymas,

Or. es

Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 14
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi, norint padėti kultūros ir kūrybos pramonei visiškai prisidėti prie Lisabonos 
strategijos tikslų įgyvendinimo, būtinas didesnis, ypač labai mažų įmonių bei mažų ir 
vidutinių įmonių, pripažinimas ir palaikymas, nes joms tenka pripažintas vaidmuo 
skatinant ekonominį augimą, kuriant darbo vietas ir diegiant naujoves,

Or. en

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 15
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi, norint padėti kultūros ir kūrybos pramonei visiškai prisidėti prie Lisabonos 
strategijos tikslų įgyvendinimo, būtinas didesnis pripažinimas ir palaikymas, todėl 
reikėtų gerokai daugiau investuoti siekiant aiškių tikslų ir imtis daugiau priemonių 
skatinti dalyvavimą ir veiklą šiose srityse, 

Or. el
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Pakeitimą pateikė Marianne Mikko

Pakeitimas 16
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi kultūros pramonė sukuria ir išplatina labai įvairią produkciją, kuri informuoja, 
moko ir linksmina piliečius, (išbraukta) kurios atžvilgiu Europos Sąjunga turi atlikti 
reguliuotojo vaidmenį ir užtikrinti tinkamą ir veiksmingą autorių ir gretutinių teisių 
apsaugą, kad originalių produktų kūrėjai gautų tik teisėtą ir tinkamą ekonominį 
atlygį ir kartu būtų galima užtikrinti Europos kultūros pramonės tvarumą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Badia i Cutchet

Pakeitimas 17
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi kultūros pramonė sukuria ir išplatina labai įvairią produkciją, kuri informuoja, 
moko ir linksmina piliečius, kadangi joje vis dažniau naudojamos naujos 
technologijos ir nauji skaitmeniniai bei garso ir vaizdo formatai ir kadangi šio 
turinio ir šių formatų (išbraukta) atžvilgiu Europos Sąjunga turi atlikti skatintojo ir 
reguliuotojo vaidmenį,

Or. es

Pakeitimą pateikė Ruth Hieronymi

Pakeitimas 18
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi kultūros pramonė sukuria ir išplatina labai įvairią produkciją, kuri informuoja, 
moko ir linksmina piliečius ir kurios atžvilgiu valstybės narės ir Europos Sąjunga turi 
atlikti reguliuotojo vaidmenį,

Or. de
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Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 19
<Article>E konstatuojamoji dalis</Article>

E. kadangi šiuolaikinėje informacinėje ir skaitmeninės technologijos visuomenėje 
atsiranda naujos gamybos, sklaidos ir vartojimo formos, verčiančios kurti naujus 
kultūrinius produktus ir paslaugas, kurias būtina ginti nuo piratavimo, ir apskritai 
reikia ieškoti veiksmingų ir ekonomiškų modelių siekiant užtikrinti, kad kultūros 
produktai netaptų paprastomis prekėmis, nes taip jie prarastų viešųjų gėrybių vertę,

Or. el

Pakeitimą pateikė Maria Badia i Cutchet

Pakeitimas 20
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje atsiranda naujos gamybos, sklaidos 
ir vartojimo formos, teikiančios naujų galimybių geriau naudotis kūriniais ir skatinti 
jų atvirumą bei įvairovę ir verčiančios kurti naujus kultūrinius produktus ir paslaugas, 
kurias būtina ginti nuo piratavimo,

Or. es

Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 21
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi kultūros produktams ir paslaugoms būdingi bruožai, kuriais jie skiriasi nuo 
kitų produktų ir paslaugų, ir į šiuos bruožus reikėtų atsižvelgti rengiant ir 
įgyvendinant Europos Sąjungos politiką,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Henri Weber

Pakeitimas 22
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi tinkama ir veiksminga autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga yra 
svarbiausia kūrėjų priemonė, kurią taikant būtų galima jiems teisingai atlyginti už 
kūrybines pastangas ir atsižvelgti į jų darbų naudojimą komerciniais tikslais, ir 
kadangi todėl tokia apsauga būtina kultūrinės pramonės gyvavimui,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Ruth Hieronymi

Pakeitimas 23
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi kultūros pramonė ir kūrybinė bendruomenė prisideda prie kultūros įvairovės 
skatinimo, kultūros prieinamumo demokratizacijos, Europos identiteto ir integracijos,

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie-Hélène Descamps

Pakeitimas 24
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi kultūros pramonė daugiausia prisideda prie kultūros įvairovės skatinimo, 
kultūros prieinamumo demokratizacijos, Europos identiteto ir integracijos,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 25
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi kultūros pramonė prisideda prie kultūros įvairovės skatinimo, vartotojų 
pasirinkimo užtikrinimo, partnerysčių įvairovės didinimo, kultūros prieinamumo 
demokratizacijos, Europos identiteto ir integracijos bei kultūrų dialogo,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 26
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi kultūros pramonė prisideda prie kultūros įvairovės ir kultūrų dialogo 
skatinimo, kultūros prieinamumo demokratizacijos, Europos identiteto ir integracijos,

Or. de

Pakeitimą pateikė Maria Badia i Cutchet

Pakeitimas 27
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi kultūros pramonė prisideda prie kultūros įvairovės skatinimo, kultūros 
prieinamumo demokratizacijos, Europos identiteto ir integracijos bei ekonomikos,

Or. es

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 28
Fa konstatuojamoji dalis (nauja)

Fa. kadangi kultūros pramonė labai prisideda prie vietos ir regionų vystymosi ir 
sanglaudos, nes ji skatina investuoti į turizmą, kuria naujas vietovėms būdingas 
prekių ir paslaugų kategorijas ir, kurdama naujas darbo vietas ir galimybes 
ekonomikai vystytis, padeda išvengti nuošalesnių ar nepalankių sąlygų regionų 
socialinės atskirties,

Or. el

Pakeitimą pateikė Marie-Hélène Descamps

Pakeitimas 29
Fa konstatuojamoji dalis (nauja)

 Fa. kadangi kultūros pramonė taip pat pagrįsta kūrėjų veikla ir todėl reikėtų sukurti 
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tinkamą ekonominę, teisinę ir socialinę aplinką siekiant užtikrinti jų kūrybinio 
potencialo vystymąsi,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Maria Badia i Cutchet

Pakeitimas 30
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi būtina glaudžiai susieti kultūrą ir švietimą, siekiant padidinti kultūros 
paslaugų gamybos ir kūrybos pajėgumus, ir  kadangi kvalifikuotų šio sektoriaus 
darbuotojų lūkesčiai būtų nuvilti, jei baigus meno studijas nebūtų pakankamos jų 
darbo paklausos,

Or. es

Pakeitimą pateikė Claire Gibault ir Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 31
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi valstybių narių ir Europos Sąjungos pagalba ir skatinamosios bei paramos 
priemonės kūrybiniam sektoriui yra labai svarbios vykdant Europos kultūros 
sektoriaus skatinimo politiką,

Or. es

Pakeitimą pateikė Ruth Hieronymi

Pakeitimas 32
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi valstybės pagalba ir subsidijos kūrybiniam sektoriui turėtų būti laikomos
investicija, o ne prabanga ir turėtų būti vienodai įvertintos ir taikant Europos 
Sąjungos konkurencijos taisykles, ir EB sutarties 151 straipsnį, ir UNESCO 
konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos nuostatas,

Or. de
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Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 33
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi valstybės pagalba ir subsidijos kūrybiniam sektoriui yra investicija, o ne 
prabanga, ypač todėl, kad jas teikiant apsaugomi ir skatinami kūrėjai ir jų darbai,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 34
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi valstybės pagalba ir subsidijos kūrybiniam sektoriui turėtų būti laikomos
investicija, o ne prabanga ir jos teikia naudos visuomenei,

Or. de

Pakeitimą pateikė Maria Badia i Cutchet

Pakeitimas 35
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi valstybės pagalba ir subsidijos kūrybiniam sektoriui yra investicija į 
žmogiškuosius išteklius, o ne iššvaistytos fondų lėšos,

Or. es

Pakeitimą pateikė Marie-Hélène Descamps

Pakeitimas 36
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi būtina labiau remti mažas ir labai mažas įmones, jų tinklų vystymą bei 
individualiai dirbančius asmenis, masiškai prisidedančius prie gerovės kūrimo 
ekonomikoje (išbraukta),
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Maria Badia i Cutchet

Pakeitimas 37
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi būtina labiau remti mažas ir labai mažas įmones bei savarankiškai 
dirbančius asmenis, (išbraukta) prisidedančius prie gerovės kūrimo ekonomikoje, 
kurios augimas nėra būtinai susijęs su didelėmis organizacijomis, turinčiomis 
tendenciją koncentruotis ties pelningesne veikla, (išbraukta) būtent kultūrine 
distribucija (leidyba, platinimas, rinkodara), ir todėl reikėtų taip pat remti mažiau 
kompleksiškų struktūrų spartų augimą bei jų tinklus;

Or. es

Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 38
Ja nurodomoji dalis (nauja)

Ja. kadangi reikėtų skatinti privačias ir viešąsias investicijas į kultūros sektorių ir 
materialinę paramą jam,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 39
Jb nurodomoji dalis (nauja)

Jb. kadangi dėl koncentracijos kultūros pramonės sektoriuje gali sumažėti kultūros
prekių pasiūlos vartotojams įvairovė,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 40
Jc nurodomoji dalis (nauja)

Jc. kadangi kūrybingumas yra naujovių vystymo Europoje sąlyga ir 
technologijomis besiverčiančioms Europos įmonėms būtų naudinga 
bendradarbiauti su kūrėjais, kuriant partnerių grupes,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 41
Jd nurodomoji dalis (nauja)

Jd. kadangi vystant naujus pramonės produktus svarbu siekti estetikos,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 42
Je nurodomoji dalis (nauja)

Je. kadangi būtina labiau palaikyti mažas ir labai mažas įmones bei savarankiškai 
dirbančius asmenis, kurie labai prisideda kaupiant ekonomikos turtą, ir kūrėjams 
reikėtų padėti ugdyti kūrybinio verslo įgūdžius ir skatinti juos gyventi iš savo 
kūrybingumo,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 43
Jf nurodomoji dalis (nauja)

Jf. kadangi  ekonominis augimas nėra būtinai susijęs su didelėmis organizacijomis, 
turinčiomis tendenciją koncentruotis ties pelningesne veikla, būtent kultūrine 
distribucija (leidyba, platinimas, rinkodara), bet kaip tik su mažiau 
kompleksiškų struktūrų sparčiu augimu bei jų tinklo skatinimu,
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 44
Ja nurodomoji dalis (nauja)

Ja. kadangi  Europos kultūros sektorius nėra vientisas ir  dėl kalbinių ar nacionalinės 
tapatybės priežasčių gali būti plėtojamas tik iš dalies, ir kadangi jis nėra tikrai 
europietiškas, Europai gali būti sunku atlikti savo kultūrinį vaidmenį pasaulyje,

Or. es

Pakeitimą pateikė Maria Badia i Cutchet

Pakeitimas 45
1 dalis

1. yra patenkintas tuo, kad Taryba ir Komisija pripažįsta pagrindinį kultūros ir 
kūrybingumo vaidmenį skatinant Europos pilietiškumą, suartinant kultūrą ir 
piliečius ir siekiant Lisabonos strategijos tikslų, kurie bus laikomi Europos projekto 
pagrindu,

Or. es

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 46
1 dalis

1. yra patenkintas tuo, kad Taryba ir Komisija pripažįsta pagrindinį kultūros ir 
kūrybingumo vaidmenį siekiant Lisabonos strategijos tikslų ir taip jiems suteikia 
daugiau svarbos  rengiant Europos projektą,

Or. es
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Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 47
1a  dalis (nauja)

1a. pabrėžia, kad pastaruoju metu įgyvendinama poindustrinė ekonomika turėtų būti 
grindžiama kultūrine ir kūrybine veikla; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares 
teikti pirmenybę politinėms priemonėms skatinti naujoves ne tik prekybos, bet ir 
kultūrinės veiklos bei kūrybinės ekonomikos srityse;

Or. el

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 48
2 dalis

2. ragina Tarybą ir Komisiją aiškiau nustatyti Europos kultūros, kūrybingumo ir naujovių
viziją  bei parengti konkrečias struktūrines politines priemones, skirtas Europos 
kūrybos pramonei vystyti bei įtraukti ją į Europos kultūros strategiją,

Or. de

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 49
2 dalis

2. ragina Tarybą ir Komisiją aiškiau nustatyti Europos kultūros, kūrybingumo ir naujovių
viziją  bei parengti struktūrinę politiką, skirtą Europos kūrybos pramonei vystyti bei 
įtraukti ją į Europos kultūros strategiją; mano, kad siekiant šio tikslo labai svarbu 
pateikti kultūros pramonės ir įmonių apibrėžimą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 50
3a  dalis (nauja)

3a. ragina Komisiją ir vyriausiąjį įgaliotinį bendrai užsienio ir saugumo politikai geriau 
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ir labiau atsižvelgti į kultūros vaidmenį Europoje, ypač į kultūros pramonę ir 
kūrėjus, Europos Sąjungos užsienio ryšių srityje ir vykdant Europos kaimynystės 
politiką bei svarbius dialogus su kitais pasaulio regionais; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Helga Trüpel

Pakeitimas 51
4 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Claire Gibault

Pakeitimas 52
4 dalis

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Maria Badia i Cutchet

Pakeitimas 53
4 dalis

4. mano, kad greitas kultūros pramonės augimas labai priklauso nuo galimybės užtikrinti 
(išbraukta) tarpvalstybinį judumą, todėl dar kartą  primena savo prašymus, 
suformuluotus pirmiau minėtoje rezoliucijoje dėl menininkų socialinio statuso,

Or. es



AM\696239LT.doc 17/39 PE 398.378v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 54
4 dalis

4. mano, kad greitas kultūros pramonės augimas labai priklauso nuo nekliudomo 
tarpvalstybinio kultūros veikėjų judumo galimybių, todėl dar kartą  primena savo 
prašymus, suformuluotus pirmiau minėtoje rezoliucijoje dėl menininkų socialinio 
statuso;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 55
4 dalis

4. mano, kad greitas kultūros pramonės augimas labai priklauso nuo nekliudomo 
tarpvalstybinio judumo galimybių ir kad todėl reikėtų nagrinėti Europos arešto 
orderio problemas ir parengti konkrečias šios srities nuostatas, todėl dar kartą  
primena savo prašymus, suformuluotus pirmiau minėtoje rezoliucijoje dėl menininkų 
socialinio statuso,

Or. de

Pakeitimą pateikė Ruth Hieronymi

Pakeitimas 56
5 dalis

5. palankiai vertina idėją skatinti kūrybinio sektoriaus asmenų, produktų ir paslaugų 
judumą bei ragina Komisiją pateikti Parlamentui šios srities žaliąją knygą, kurioje 
būtų atsižvelgta į šio sektoriaus, kaip kultūros ir ekonomikos vertybės, išskirtinumą;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 57
5 dalis

5. palankiai vertina idėją laikantis pirmiau minėtos UNESCO konvencijos taisyklių ir 
principų sukurti vidaus rinką kūrybinio sektoriaus asmenims, produktams ir 
paslaugoms bei ragina Komisiją pateikti Parlamentui šios srities žaliąją knygą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 58
5 dalis

5. palankiai vertina idėją sukurti vidaus rinką kūrybinio sektoriaus asmenims, 
produktams ir paslaugoms bei ragina Komisiją pateikti Parlamentui šios srities žaliąją 
knygą, kurioje būtų nurodyta, kaip įgyvendinant UNESCO konvenciją dėl kultūrų 
raiškos įvairovės pasikeistų vidaus rinka;

Or. el

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 59
5a  dalis (nauja)

5a. pabrėžia, kad svarbu parengti socialinį ir ekonominį modelį, kurį taikant būtų 
galima tinkamai apsaugoti kūrybingus verslininkus, ypač tuos, kurie verčiasi 
savarankiška veikla, kultūros ir kūrybinės ekonomikos srityse, kur iki šiol 
daugiausia dirbama ne visą darbo dieną ir nestabiliomis darbo sąlygomis;

Or. el

Pakeitimą pateikė Ivo Belet

Pakeitimas 60
5a  dalis (nauja)

5a. mano, kad siekiant kuo geriau naudoti kūrybinį potencialą labai svarbu kartu 
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tarpvalstybiniu lygmeniu ir labai organizuotai valdyti autorių teises ir gretutines 
teises;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Ivo Belet

Pakeitimas 61
5b  dalis (nauja)

5b. primena Komisijai, kad 2007 m. kovo 13 d. ji priėmė rezoliuciją dėl kolektyvinio 
tarptautinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo teisėtų internetu 
teikiamų muzikos paslaugų srityje, ir ragina laikantis vienodo požiūrio principo 
taikyti ją Bendrijos lygmeniu, atsižvelgiant į skaitmeninio amžiaus ypatumus, 
Europos kultūros įvairovės apsaugą, suinteresuotąsias šalis, kurioms tenka 
nedidelis vaidmuo, ir į vietos padėtį;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Claire Gibault ir Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 62
6 dalis

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 63
7 dalis

7. laukdamas ragina Komisiją skubiai pradėti besąlygiškai sistemingai taikyti 
EB sutarties 151 straipsnio 4 dalį tam, kad kultūra ir kultūros sektorius būtų įtrauktas į 
visas kitas politikos sritis, ypač į tas, kurios susijusios su vidaus rinka, konkurencija, 
prekyba, įmonėmis bei moksliniais tyrimais ir technologijų plėtra, labiau atsižvelgti į 
kultūros sektoriaus ypatumus įgyvendinant šią politiką ir išorės politiką bei 
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sudarant tarptautines sutartis pagal UNESCO konvencijos dėl kultūrų raiškos 
įvairovės nuostatas, ir imtis iniciatyvos bei gerinti tarptautinį bendradarbiavimą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Ruth Hieronymi

Pakeitimas 64
7a  dalis (nauja)

7a. ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinti UNESCO konvenciją dėl kultūrų 
raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo bei vykdant vidaus ir išorės politiką 
atsižvelgti į visus principus, kuriais pagrįsta ši konvencija;

Or. de

Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 65
8 dalis

8. ragina Komisiją įdiegti struktūrą, kurią taikant būtų galima geriau valdyti kultūros 
ir kūrybingumo sektoriui įtakos turinčią veiklą ir politiką bei sukurti darbo grupes 
kultūros ir kūrybinės ekonomikos klausimams, siekiant nuodugniau ištirti ryšį tarp 
kultūros, kūrybingumo ir naujovių, ir pasiūlyti konkrečias priemones, kurių reikėtų 
imtis Bendrijos politikoje;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 66
8 dalis

8. ragina Komisiją pradėti kurti darbo grupes kultūros ir kūrybinės ekonomikos 
klausimams, siekiant nuodugniau ištirti tiesioginį kultūros ir kūrybingumo poveikį 
naujovėms, ekonominiam augimui, ir socialiniam vystymuisi Europos Sąjungoje;

Or. fr



AM\696239LT.doc 21/39 PE 398.378v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Maria Badia i Cutchet

Pakeitimas 67
8 dalis

8. ragina Komisiją pradėti kurti darbo grupes kultūros ir kūrybinės ekonomikos 
klausimams, siekiant nuodugniau ištirti ryšį tarp kultūros, kūrybingumo ir naujovių
Bendrijos politikoje, darbo grupes, kuriose dalyvautų Europos Parlamentas,

Or. es

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 68
8 dalis

8. ragina Komisiją pradėti kurti darbo grupes kultūros ir kūrybinės ekonomikos 
klausimams, siekiant nuodugniau ištirti ryšį tarp kultūros, kūrybingumo ir naujovių
Bendrijos politikoje; taip pat primygtinai ragina sudaryti tinkamas sąlygas, kad būtų 
galima įdiegti Europos kultūrinį interneto tinklą, pagrįstą, be kita ko, viešosiomis ir 
privačiosiomis partnerystėmis, siekiant skatinti kultūrinę ir kūrybinę įstaigų ir 
įmonių veiklą tarpvalstybiniu lygmeniu ir keistis gerąja patirtimi ir įgūdžiais;

Or. el

Pakeitimą pateikė Henri Weber

Pakeitimas 69
9 dalis

9. ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų išlaikytas Bendrijos teisynas autorių teisių ir 
gretutinių teisių srityje ir kad jame pirmiausia būtų atsižvelgiama į kūrėjus;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 70
9 dalis

9. ragina Komisiją persvarstyti kritinį intelektinės nuosavybės klausimą iš kultūros ir 
ekonomikos požiūrio taško ir paraginti visus sektoriaus veikėjus kartu rasti visus 
tenkinančius sprendimus, leisiančius nustatyti pusiausvyrą tarp galimybės užsiimti 
kultūrine veikla, naudotis kultūros kūriniais ir intelektine nuosavybe; (išbraukta)

Or. es

Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 71
9 dalis

9. kadangi technologijos ir rinka vystosi labai greitai ir reikėtų užtikrinti, kad 
tobulinant skaitmenines platformas būtų teikiama nauda kultūros pramonei, ragina 
Komisiją persvarstyti kritinį intelektinės nuosavybės klausimą iš kultūros ir 
ekonomikos požiūrio taško ir paraginti visus sektoriaus veikėjus, ypač 
telekomunikacijų operatorius ir interneto paslaugų teikėjus, kartu rasti mažuosius ir 
didžiuosius veikėjus tenkinančius sprendimus, leisiančius nustatyti pusiausvyrą tarp 
galimybės užsiimti kultūrine veikla, naudotis kultūros kūriniais ir intelektine 
nuosavybe ir taip užtikrinti veiksmingą atlyginimą teisių turėtojams ir laisvą 
vartotojų pasirinkimą; atkreipia valstybių narių dėmesį į tai, kad vartotojų baudimas 
kovoje su skaitmeniniu piratavimu nėra geras sprendimas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie-Hélène Descamps

Pakeitimas 72
9 dalis

9. ragina Komisiją persvarstyti kritinį intelektinės nuosavybės klausimą iš kultūros ir 
ekonomikos požiūrio taško ir paraginti visus sektoriaus veikėjus kartu rasti visus 
tenkinančius sprendimus, kad būtų galima užtikrinti teisėtą atlyginimą kūrybą 
skatinantiems asmenims ir įmonėms;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Marianne Mikko

Pakeitimas 73
9 dalis

9. ragina Komisiją užtikrinti, kad nagrinėjant klausimus, susijusius su autorių teisėmis 
ir gretutinėmis teisėmis, visų pirma būtų atsižvelgiama į kūrėjus, ir paraginti visus 
sektoriaus veikėjus kartu rasti visus tenkinančius sprendimus, leisiančius nustatyti 
pusiausvyrą tarp galimybės užsiimti kultūrine veikla, naudotis kultūros kūriniais ir 
intelektine nuosavybe; atkreipia valstybių narių dėmesį į tai, kad vartotojų baudimas 
kovoje su skaitmeniniu piratavimu nėra geriausias sprendimas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Badia i Cutchet

Pakeitimas 74
9 dalis

9. ragina Komisiją persvarstyti kritinį intelektinės nuosavybės ir autorių teisių klausimą 
iš kultūros ir ekonomikos požiūrio taško ir paraginti visus sektoriaus veikėjus kartu 
rasti visus tenkinančius sprendimus, leisiančius nustatyti pusiausvyrą tarp galimybės 
užsiimti kultūrine veikla, naudotis kultūros kūriniais ir intelektine nuosavybe; 
atkreipia valstybių narių dėmesį į tai, kad būtina parengti teisės aktus, kad būtų 
galima kovoti su skaitmeniniu piratavimu, ypač atsižvelgiant į vartotojų teisę 
nevaržomai nekomerciniais tikslais naudotis kultūros produktais taikant naujas 
technologijas;

Or. es

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 75
9 dalis

9. ragina Komisiją persvarstyti kritinį intelektinės nuosavybės klausimą iš kultūros ir 
ekonomikos požiūrio taško ir paraginti visus sektoriaus veikėjus kartu rasti visus 
tenkinančius sprendimus, leisiančius nustatyti pusiausvyrą tarp galimybės užsiimti 
kultūrine veikla, naudotis kultūros kūriniais ir intelektine nuosavybe; ragina Komisiją 
ir valstybes nares skatinti tvarią teisinę aplinką, pagrįstą intelektinės nuosavybės 
apsauga, ir numatyti priemones, kuriomis interneto paslaugų teikėjai būtų 
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įpareigojami bendradarbiauti kovojant su piratavimu internete;

Or. en

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 76
9 dalis

9. ragina Komisiją persvarstyti kritinį intelektinės nuosavybės klausimą iš kultūros ir 
ekonomikos požiūrio taško ir paraginti visus sektoriaus veikėjus kartu rasti visus 
tenkinančius sprendimus, leisiančius nustatyti pusiausvyrą tarp galimybės užsiimti 
kultūrine veikla, naudotis kultūros kūriniais ir intelektine nuosavybe; taip pat ragina 
Komisiją labiau pabrėžti kūrybos vertę, nes menininkai turi teisę reikalauti, kad už 
darbą jiems būtų deramai atlyginta; atkreipia valstybių narių dėmesį į tai, kad 
vartotojų baudimas kovoje su skaitmeniniu piratavimu nėra geras sprendimas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Helga Trüpel

Pakeitimas 77
9 dalis

9. ragina Komisiją persvarstyti kritinį intelektinės nuosavybės klausimą iš kultūros ir 
ekonomikos požiūrio taško ir paraginti visus sektoriaus veikėjus kartu rasti visus 
tenkinančius sprendimus, leisiančius nustatyti pusiausvyrą tarp galimybės užsiimti 
kultūrine veikla, naudotis kultūros kūriniais ir intelektine nuosavybe ir taip užtikrinti 
deramą atlyginimą teisių turėtojams; atkreipia valstybių narių dėmesį į tai, kad 
vartotojų baudimas kovoje su skaitmeniniu piratavimu nėra geras sprendimas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Claire Gibault

Pakeitimas 78
9 dalis

9. ragina Komisiją persvarstyti kritinį intelektinės nuosavybės klausimą iš kultūros ir 
ekonomikos požiūrio taško ir paraginti visus sektoriaus veikėjus kartu rasti visus 



AM\696239LT.doc 25/39 PE 398.378v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

tenkinančius sprendimus, leisiančius nustatyti pusiausvyrą tarp galimybės užsiimti 
kultūrine veikla, naudotis kultūros kūriniais ir intelektine nuosavybe ir taip užtikrinti 
atlyginimą teisių turėtojams; atkreipia valstybių narių dėmesį į tai, kad skaitmeninio 
piratavimo „profesionalų“ baudimas būtų tinkamesnis atsakas į šį nusikaltimą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 79
9 dalis

9. ragina Komisiją persvarstyti kritinį intelektinės nuosavybės klausimą iš kultūros ir 
ekonomikos požiūrio taško ir imtis veiksmų siekiant išspręsti didėjančią intelektinės 
nuosavybės apsaugos nuo piratavimo problemą, nes intelektinė nuosavybė – tai
kertinis kultūros pramonės akmuo ir į ją atsižvelgiant atlyginama kūrybą 
skatinantiems asmenims ir įmonėms; ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti 
deramą intelektinės nuosavybės apsauga pagrįstą teisinę aplinką ir imtis visų būtinų 
priemonių siekiant užtikrinti pagarbą intelektinei nuosavybei;

Or. en

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 80
9a  dalis (nauja)

9a. ragina Komisiją įpareigoti visus sektoriaus veikėjus kartu rasti visus tenkinančius 
sprendimus, kad būtų galima didinti teisėtą produktų pasiūlą internete ir užtikrinti 
atsakingą visų suinteresuotųjų šalių veiklą; jei per pagrįstą laikotarpį, kuris 
neturėtų būti ilgesnis nei vieneri metai, nebus rastas tinkamas sprendimas, ragina 
Komisiją ir valstybes nares priimti teisines priemones, įpareigojančias interneto 
paslaugų teikėjus bendradarbiauti kovoje su piratavimu internete, naudoti 
filtravimo technologijas siekiant išvengti neteisėto naudojimosi intelektine 
nuosavybe jų tinklais, pašalinti iš tinklų ar blokuoti turinį, kuriuo kėsinamasi į 
intelektinę nuosavybę, ir užtikrinti, kad būtų laikomasi sutarčių nuostatų ir sąlygų, 
bei suteikti jiems teisę nutraukti sutartis su tais abonentais, kurie pakartotinai ar 
akivaizdžiai kėsinasi į intelektinę nuosavybę; atkreipia valstybių narių dėmesį į tai, 
kad veiksmingiau būtų taikyti teisines priemones, kurios interneto paslaugų teikėjus 
įpareigotų bendradarbiauti kovojant su piratavimu internete, nei teisiškai persekioti 
intelektinę nuosavybę neteisėtai naudojančius asmenis;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 81
9b  dalis (nauja)

9b. ragina Komisiją finansuoti prevencijos, švietimo ir vartotojų, ypač jaunuolių, 
sąmoningumo ugdymo kampanijas  intelektinės nuosavybės ir apskritai 
kūrybingumo klausimais ir skatinti vartotojus gerbti intelektinę nuosavybę, į 
mokyklų mokymo planus įtraukiant švietimo programas, kuriose nagrinėjamos 
intelektinės nuosavybės ir kūrybingumo vertės temos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 82
9a dalis (nauja)

9a. ragina Komisiją pasiūlyti direktyvą, siekiant apsaugoti menininkus, jei kyla pavojus, 
kad dar jiems esant gyviems jų kūriniai taps visiems prieinami, ir nagrinėti, kodėl 
Europos konkurencinės autorių teisių apsaugos sąlygos Europoje nepalankesnės už 
Jungtinėse Amerikos Valstijose galiojančias sąlygas;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 83
9a  dalis (nauja)

9a. ragina Komisiją imtis prevencijos, švietimo ir vartotojų, ypač jaunų žmonių 
mokyklose, sąmoningumo ugdymo priemonių intelektinės nuosavybės ir apskritai 
kūrybingumo klausimais ir skatinti vartotojus gerbti intelektinę nuosavybę;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 84
9a  dalis (nauja)

9a. ragina, kad būtent Komisija skatintų pastangas pradedant įgyvendinti naujus 
skaitmeninio amžiaus įmonių modelius, kuriuos taikant vartotojai galėtų teisėtomis 
sąlygomis kuo geriau naudotis naujų technologijų teikiamomis galimybėmis ir būtų 
galima atlyginti už meninę ir kultūrinę kūrybą;

Or. es

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 85
9a  dalis (nauja)

9a. ragina Komisiją pripažinti, kad pradėjus naudoti internetą labai pasikeitė tradiciniai 
kultūros produktų ir paslaugų naudojimo būdai ir kad labai svarbu užtikrinti 
netrukdomą prieigą prie kultūrinio turinio internete ir kultūrinės išraiškos įvairovę 
ne tik vadovaujantis ekonomine ir prekybos logika, bei užtikrinti deramą atlyginimą, 
kuris būtų vienodai paskirstytas visų kategorijų atstovams, kuriems priklauso 
autorių teisės;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Helga Trüpel

Pakeitimas 86
9a  dalis (nauja)

9a. mano, kad siekiant skatinti kūrybingumą ir kultūrinių darbų vystymąsi būtina 
pakeisti intelektinės nuosavybės teisės aktus; siūlo laikytis Paryžiaus susitarimo 
siekiant išlaikyti sąžiningą kūrėjų ir vartotojų interesų pusiausvyrą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Marie-Hélène Descamps

Pakeitimas 87
9a  dalis (nauja)

9a. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis būtinų priemonių, kuriomis būtų galima 
užtikrinti pagarbą intelektinei nuosavybei ir jos apsaugą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie-Hélène Descamps

Pakeitimas 88
9b  dalis (nauja)

9a. primygtinai ragina Komisiją įpareigoti visas dalyvaujančias šalis, įskaitant 
vartotojus, imtis atsakomybės kovoje su piratavimu bei rengti sąmoningumo ugdymo 
ir švietimo kampanijas;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 89
9b  dalis (nauja)

9a. todėl mano, kad Komisija turėtų numatyti rengti glaudžias konsultacijas pramonės 
atstovams, interneto prieigos teikėjams, vartotojams, tiesioginio keitimosi 
rinkmenomis tinklalapių kūrėjams, visų kategorijų atstovams, kuriems priklauso 
autorių teisės, ir visoms kitoms suinteresuotosioms šalims siekiant atviriau 
nagrinėti, kokiais naujais būdais jos naudojasi produktais, kad būtų galima taikyti 
ilgalaikius ir teisėtus naujų produktų ir paslaugų platinimo ir naudojimosi internete 
modelius;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Maria Badia i Cutchet

Pakeitimas 90
10 dalis

10. (išbraukta) ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares (išbraukta) skatinti įvairias 
viešojo ir viešojo–privataus sektoriaus finansavimo formas bei nagrinėti, kaip sukurti
kultūros pramonei palankią teisinę bei mokestinę bazę;

Or. es

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 91
10 dalis

10. mano, jog yra būtinas tinkamas kultūros ir kūrybinės pramonės finansavimas, bei 
ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares imtis reikiamų priemonių, skatinant įvairias 
viešąsias ir privačiąsias sektoriaus finansavimo formas ir finansinę garantiją bei 
sukuriant kultūros pramonei palankią teisinę bei mokestinę bazę;

Or. es

Pakeitimą pateikė Ruth Hieronymi

Pakeitimas 92
10 dalis

10. mano, jog yra būtinas tinkamas kultūros ir kūrybinės pramonės bei kūrybinių 
bendruomenių finansavimas, bei ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares imtis 
reikiamų priemonių, skatinant įvairias viešojo ir viešojo–privataus sektoriaus 
finansavimo formas bei sukuriant kultūros pramonei ir kultūrinėms bendruomenėms 
palankią teisinę bei mokestinę bazę;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 93
10 dalis

10. mano, jog yra būtinas tinkamas kultūros ir kūrybinės pramonės finansavimas, bei 
ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares imtis reikiamų priemonių, skatinant įvairias 
viešojo ir viešojo–privataus sektoriaus finansavimo formas bei (išbraukta) kultūros 
pramonei palankią teisinę bei mokestinę bazę, ypač taikant mokesčių subsidijas ir 
mažesnius PVM tarifus visiems kultūros produktams, įskaitant kūrinius internete;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 94
10 dalis

10. mano, jog yra būtinas tinkamas kultūros ir kūrybinės pramonės finansavimas, bei 
ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares imtis reikiamų priemonių, skatinant įvairias 
viešojo ir viešojo–privataus sektoriaus finansavimo formas bei sukuriant kultūros 
pramonei palankią teisinę bei mokestinę bazę, ypač teikiant mokesčių lengvatas jos 
investicijoms; taip pat ragina Komisiją ir valstybes nares nebetaikyti pastaruoju 
metu taikomų skirtingų PVM mokesčių  skirtingiems kultūros produktams ir taikyti 
mažesnius PVM tarifus visiems kultūros produktams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Helga Trüpel

Pakeitimas 95
10a  dalis (nauja)

10a. pabrėžia tokių laisvų informacijos infrastruktūrų, kurios būtų pagrįstos atviro 
dalyvavimo modeliais ir atvirais standartais, pavyzdžiui, pasaulinis žiniatinklis, 
reikšmę Europos kultūros sektoriui ir ragina Komisiją pasiūlyti strategiją dėl 
atviresnių ir stipresne tarpusavio sąveika pagrįstų infrastruktūrų;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Claire Gibault

Pakeitimas 96
10a  dalis (nauja)

10a. mano, kad spartus kultūros pramonės augimas labai priklauso nuo nekliudomo 
tarpvalstybinio judumo galimybių, todėl dar kartą primena savo prašymus, 
suformuluotus pirmiau minėtoje rezoliucijoje dėl menininkų socialinio statuso; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Helga Trüpel

Pakeitimas 97
11 dalis

11. mano, kad spartus kultūros pramonės augimas labai priklauso nuo nekliudomo 
tarpvalstybinio judumo galimybių, todėl dar kartą primena savo prašymus, 
suformuluotus pirmiau minėtoje rezoliucijoje dėl menininkų socialinio statuso; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Badia i Cutchet

Pakeitimas 98
11 dalis

11. mano, jog struktūriniuose fonduose turi būti atsižvelgiama į kultūros ir kūrybinės 
pramonės vystymąsi, bei dar kartą primena savo prašymą Komisijai pateikti tyrimą dėl 
struktūrinių fondų finansavimo poveikio kultūros ir švietimo sektoriui:

Or. es

Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 99
11 dalis

11. mano, jog struktūriniuose fonduose, mažoms ir vidutinėms įmonėms skirtose 
programose ir Septintojoje bendrojoje mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
programoje turi būti skiriamas ypatingas dėmesys kultūros ir kūrybinės pramonės 



PE 398.378v01-00 32/39 AM\696239LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

vystymuisi, bei dar kartą primena savo prašymą Komisijai pateikti tyrimą dėl 
struktūrinių fondų finansavimo poveikio kultūros sektoriui bei mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros fondams;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 100
11 dalis

11. mano, jog struktūriniuose fonduose turi būti skiriamas ypatingas dėmesys kultūros ir 
kūrybinės pramonės, įskaitant sektoriaus mažas ir vidutines įmones, vystymuisi ir 
pakankamam finansavimui, bei dar kartą primena savo prašymą Komisijai pateikti 
tyrimą dėl struktūrinių fondų finansavimo poveikio kultūros sektoriui;

Or. el

Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 101
11a  dalis (nauja)

11a. ragina Komisiją skatinti dalyvauti kultūros pramonėje sudarant techninės pagalbos 
programas su trečiosiomis šalimis, ypač su Kinija, Indija ir Lotynų Amerikos 
šalimis;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 102
11b  dalis (nauja)

11a. ragina Komisiją skatinti ir remti kultūros sektoriaus ir informacinių technologijų 
bei ryšių sektorių partnerystes siekiant didesnės kūrybingumo ir naujovių sąveikos 
įgyvendinant Lisabonos strategiją;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Helga Trüpel

Pakeitimas 103
11a  dalis (nauja)

11a. atkreipia Komisijos dėmesį į neseniai Birmoje kilusią grėsmę ryšio priemonei 
internetui ir primygtinai ragina Komisiją imtis tinkamų žiniasklaidos kanalų 
įvairovės apsaugos priemonių ir vystyti bevielius tinklus siekiant apsaugoti atvirą 
visuomenę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 104
12 dalis

12. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę įgyvendinti programą, panašią į muzikos ir 
leidybos sektoriui skirtą programą MEDIA, kad būtų galima lengviau platinti 
kūrinius tarpvalstybiniu lygmeniu, ir visų pirma įgyvendinant programą „Kultūra“ 
sukurti mechanizmą, kurį taikant būtų galima ne garso ir vaizdo kultūros pramonei 
skirti Bendrijos lėšų knygų prekybai (pvz., bendras stendas knygų mugėje) ir 
muzikai bei profesiniam lavinimui skatinti;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 105
12 dalis

12. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę įgyvendinti programą, panašią į muzikos ir 
leidybos sektoriui skirtą programą MEDIA, taip pat programą ERASMUS siekiant 
skatinti menininkų ir kultūros žinovų judumą ir įvykdyti procedūras įgyvendinat 
Europos skaitmeninės bibliotekos iniciatyvą;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 106
12 dalis

12. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę įgyvendinti programą, skirtą muzikos ir 
leidybos sektoriui skatinti ir remti, pasinaudojant įgyvendinant programą MEDIA  
įgyta patirtimi;

Or. es

Pakeitimą pateikė Maria Badia i Cutchet

Pakeitimas 107
12 dalis

12. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę įgyvendinti programą, panašią į muzikos, teatro
ir leidybos sektoriui skirtą programą MEDIA,

Or. es

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 108
13 dalis

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 109
13 dalis

13. ragina Komisiją ir valstybes nares padidinti paramą vertimams, kadangi Europos 
kultūros programoms skirtų asignavimų nepakanka jose numatytų ambicingų tikslų 
įgyvendinimui;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 110
13 dalis

13. ragina valstybes nares padidinti paramą vertimams, kadangi Europos kultūros 
programoms skirtų asignavimų nepakanka jose numatytų (išbraukta) tikslų 
įgyvendinimui;

Or. de

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 111
14 dalis

14. mano, jog imantis įvairių kultūros ir jos pramonės paramos priemonių svarbiausia 
suteikti geresnę kvalifikaciją, švietimo ir mokymo galimybes menininkams ir kitiems 
profesionaliems kultūros sektoriaus darbuotojams;

Or. es

Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 112
14 dalis

14. mano, jog būtina skatinti kultūros ir kūrybos pramonės sektorių, gerinant kvalifikacijų 
suteikimo, švietimo ir mokymo sistemas, ypač stengtis suteikti kultūros ir meno 
dalykų studentams išsilavinimą ir parengti juos profesiniam gyvenimui, taip pat 
skatinti stipresnę sektoriaus įmonių ir mokyklų sąveiką ir suartinti šią veiklą jau 
plėtojančias valstybių narių mokyklas ir institucijas;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 113
14 dalis

14. mano, jog būtina skatinti kultūros ir kūrybos pramonės sektorių, įtraukiant meno ir 
kultūros mokymą į visus švietimo lygmenis ir gerinant kvalifikacijų suteikimo, 
švietimo ir mokymo sistemas; 

Or. el

Pakeitimą pateikė Maria Badia i Cutchet

Pakeitimas 114
14 dalis

14. mano, jog būtina skatinti kultūros ir kūrybos pramonės sektorių, gerinant kvalifikacijų 
suteikimo menininkams ir kūrėjams, jų švietimo ir mokymo sistemas, siekti geresnio 
abipusio kvalifikacijų pripažinimo bei laikytis Bolonės deklaracijos nuostatų ir 
sukurti Europos švietimo erdvę;

Or. es

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 115
14 dalis

14. mano, jog būtina skatinti kultūros ir kūrybos pramonės sektorių, gerinant kvalifikacijų 
suteikimo, švietimo ir mokymo sistemas ir siekiant visuomeninio meno studijų 
diplomų pripažinimo;

Or. de

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 116
14a  dalis (nauja)

14a. pabrėžia kai kurioms profesijoms ir kultūros, kūrybos bei meno sektoriui būdingus 
bruožus, kurių ilgalaikiškumą reikėtų užtikrinti taikant tinkamus žinių perdavimo 
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mechanizmus;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 117
14b  dalis (nauja)

14b. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis tinkamų priemonių tradicinei patirčiai 
įvertinti, kad būtų galima skatinti judumą ir kad profesionalūs atitinkamų sektorių 
darbuotojai galėtų lengviau rasti darbo Europos Sąjungoje;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 118
15 dalis

15. ragina valstybes nares ir jų vietos valdžios institucijas užtikrinti geresnius kūrybos 
pramonės atstovų ir finansuotojų ryšius ir plėtoti konsultavimo paslaugas įmonės 
valdymo, finansų, informacijos ir mokymo klausimais, skirtas kultūros ir kūrybos 
sektoriaus mažoms įmonėms, verslininkams ir amatininkams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Guy Bono

Pakeitimas 119
15a  dalis (nauja)

15a. primygtinai ragina Komisiją persvarstyti konkurencijos politiką ir apsvarstyti naujas 
gaires, kurių laikantis būtų galima atsižvelgti į kūrybinio ir kultūros sektoriaus 
ypatumus, ypač į svarbų mažesnių veikėjų vaidmenį ir būtinybę užtikrinti visiems 
veikėjams, nepriklausomai nuo jų dydžio, vienodas konkurencijos sąlygas dalyvauti 
rinkoje ir suteikti geresnes galimybes teisėtomis ir nešališkomis sąlygomis gaminti, 
platinti, paskirstyti kultūros produktus bei jais naudotis;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 120
16 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Claire Gibault ir Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 121
16 dalis

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė Maria Badia i Cutchet

Pakeitimas 122
16 dalis

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė Guy Bono ir Christa Prets

Pakeitimas 123
16 dalis

16. siūlo Tarybai ir Komisijai geriau naudoti Europos investicinio banko ir Europos 
investicijų fondo teikiamas lėšas ir apsvarstyti galimybę įsteigti kūrybos pramonės 
banką, kurio lėšas būtų galima investuoti į kultūrinę ir kūrybinę veiklą plėtojančias 
įmones;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Ruth Hieronymi

Pakeitimas 124
16a  dalis (nauja)

16a. primena Komisijos ir valstybių narių poziciją garso ir vaizdo paslaugų teikimo 
klausimu, kurios jos iki šiol laikėsi per tarptautinės prekybos derybas, bei ragina ir 
ateityje Pasaulio prekybos organizacijos derybose Bendrojo susitarimo dėl prekybos 
paslaugų klausimu nesiūlyti ir nereikalauti liberalizuoti garso ir vaizdo paslaugų ir 
netaikyti joms didžiausio palankumo statuso sąlygų;

Or. de
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