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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 1
Odniesienie 3

- uwzględniając wnioski Rady „Edukacja, młodzież i kultura” z dnia 13 i 14 listopada 
2006 r. i z dnia 24 i 25 maja 2007 r., a także dokument Rady 9021/07, oraz jej 
rezolucję z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie europejskiego programu działań na 
rzecz kultury (dokument 14485/07),

Or. el

Poprawkę złożyła Ruth Hieronymi

Poprawka 2
Odniesienie 3 a (nowe)

- uwzględniając decyzję Rady z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącą zawarcia 
porozumienia w sprawie ochrony i promowania różnorodności form ekspresji 
kulturalnej (Konwencja UNESCO w sprawie różnorodności  kulturalnej),

Or. de



PE398.378v01-00 2/40 AM\696239PL.doc

PL

Poprawkę złożyła Ruth Hieronymi

Poprawka 3
Odniesienie 2 a (nowe)

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie transgranicznego 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w odniesieniu do 
legalnych usług muzycznych online,

Or. de

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 4
Odniesienie 5 a (nowe)

- uwzględniając rezolucję z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie wspólnotowych ram 
dla stowarzyszeń zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi,

Or. fr

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 5
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że kultura jest w równym stopniu dobrem publicznym i celem 
samym w sobie służącym rozwojowi jednostki i społeczeństwa, jak i narzędziem 
przyczyniającym się do wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, a także spójności 
społecznej oraz rozwoju regionalnego i lokalnego, jak wykazały niedawne badania 
naukowe, mianowicie badania na temat ekonomii kultury w Europie, 
przeprowadzone przez KEA European Affairs dla Komisji Europejskiej,

Or. fr

Poprawkę złożyła Ruth Hieronymi

Poprawka 6
Punkt A a preambuły (nowy)

Aa. mając na uwadze, że przemysł związany z kulturą nie mógłby istnieć ani wzbogacać 



AM\696239PL.doc 3/40 PE398.378v01-00

PL

europejskich wartości gospodarczych i kulturowych bez stałego wkładu ze strony 
dobrze prosperującej, kreatywnej społeczności artystów aktywnych we wszystkich 
dziedzinach sztuki, w tym twórców filmów, kompozytorów, pisarzy, artystów 
plastyków, projektantów,

Or. en

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 7
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że do przemysłu związanego z kulturą zalicza się przemysł, który 
nadaje dziełom umysłu wartość dodaną o charakterze ekonomicznym, wytwarzając 
jednocześnie nowe wartości dla jednostek i społeczeństw, w tym także przemysł 
tradycyjny, jak kino, muzyka i wydawnictwo oraz gry wideo,

Or. fr

Poprawkę złożyła Maria Badia i Cutchet

Poprawka 8
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że do przemysłu związanego z kulturą zalicza się przemysł, który 
nadaje dziełom umysłu wartość dodaną o charakterze ekonomicznym, wytwarzając 
jednocześnie nowe wartości dla jednostek i społeczeństw, a także przemysł 
tradycyjny, jak kino, muzyka, teatr i wydawnictwo oraz media i przemysł sektora 
kreatywnego (moda, wzornictwo), turystyka, sztuka i informacja,

Or. es

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 9
Punkt B a preambuły (nowy)

Ba. mając na uwadze, że przemysł sektora twórczości nie jest przemysłem 
wytwarzającym dobra kulturalne, lecz dobra których częścią jest kultura, co 
obejmuje działalność związaną z modą, projektowaniem, koncepcją produktów, 
architekturą i reklamą; mając na uwadze znaczenie pozostałych sektorów, które nie 
są przemysłem twórczości, lecz zbliżają się do niego, jak na przykład turystyka i 
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sport,

Or. fr

Poprawkę złożyła Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 10
Punkt B a preambuły (nowy)

Ba. mając na uwadze, że zgodnie z definicją UNESCO przemysł związany z kulturą 
obejmuje wszystkie sektory związane z tworzeniem, produkcją i wprowadzaniem do 
obrotu towarów i usług, których szczególny charakter polega na nieuchwytności ich 
treści o charakterze kulturalnym, ogólnie chronionych prawami autorskimi,

Or. fr

Poprawkę złożyła Ruth Hieronymi

Poprawka 11
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że większe uznanie, gwarancja uzyskania specjalnego statusu 
prawnego, i wsparcie są konieczne, aby pomóc przemysłowi związanemu z kulturą i
kreatywnością na przyczynienie się w pełni do realizacji celów Strategii Lizbońskiej,

Or. de

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 12
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że większe uznanie i wsparcie dla całego przemysłu związanego z 
kulturą i kreatywnością oraz dla artystów są konieczne, aby pomóc tym sektorom w 
przyczynieniu się w pełni do realizacji celów Strategii Lizbońskiej,

Or. de
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Poprawkę złożyła Maria Badia i Cutchet

Poprawka 13
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że większe uznanie i wsparcie są konieczne, aby pomóc 
przemysłowi związanemu z kulturą i kreatywnością w osiągnięciu pełnego rozwoju i 
przyczynić się również do realizacji celów strategii lizbońskiej,

Or. es

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 14
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że większe uznanie i wsparcie są konieczne, aby pomóc 
przemysłowi związanemu z kulturą i kreatywnością na przyczynienie się w pełni do 
realizacji celów Strategii Lizbońskiej, w szczególności mikroprzedsiębiorstwom i 
MŚP, ze względu na uznaną rolę, jaką odgrywają one jako siła napędowa wzrostu, 
tworzenia nowych miejsc pracy oraz innowacji;

Or. en

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 15
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że większe uznanie i wsparcie są konieczne, aby pomóc 
przemysłowi związanemu z kulturą i kreatywnością przyczynić się w pełni do 
realizacji celów Strategii Lizbońskiej, co wymaga znacznie wyższych inwestycji oraz 
postawienia jasnych celów, jak również wzmocnienia zachęt do rozpoczynania i 
prowadzenia działalności w tej dziedzinie,

Or. el
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Poprawkę złożyła Marianne Mikko

Poprawka 16
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że przemysł związany z kulturą produkuje i rozpowszechnia szeroki 
wachlarz treści, które informują, edukują i bawią obywateli, w stosunku do których 
Unia Europejska musi pełnić rolę regulatora, gwarantując, że twórcy oryginalnych 
treści odniosą sprawiedliwe i odpowiednie korzyści finansowe, poprzez zapewnienie 
właściwej i skutecznej ochrony praw autorskich i pokrewnych, zabezpieczając w ten 
sposób zrównoważony europejski przemysł kulturalny;

Or. en

Poprawkę złożyła Maria Badia i Cutchet

Poprawka 17
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że przemysł związany z kulturą produkuje i rozpowszechnia szeroki 
wachlarz treści, które informują, edukują i bawią obywateli, oraz że treści te w coraz 
większym stopniu opierają się na nowych technologiach i wykorzystują nowe 
formaty cyfrowe i audiowizualne, oraz że Unia Europejska powinna pełnić rolę 
regulatora i w bodźca w odniesieniu do tych treści i formatów,

Or. es

Poprawkę złożyła Ruth Hieronymi

Poprawka 18
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że przemysł związany z kulturą produkuje i rozpowszechnia szeroki 
wachlarz treści, które informują, edukują i bawią obywateli, w stosunku do których 
państwa członkowskie i Unia Europejska muszą pełnić rolę regulatora,

Or. de
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Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 19
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że we współczesnym społeczeństwie informacyjnym i technologii 
cyfrowej pojawiają się nowe formy produkcji, dystrybucji i konsumpcji, dające 
początek nowym produktom i usługom związanym z kulturą, które należy chronić 
przed piractwem, i które ogólnie rzecz biorąc wymagają modeli operacyjnych i 
gospodarczych gwarantujących, że produkty o kulturalnej zawartości nie zostaną 
przekształcone w zwykłe towary, przez co straciłyby swoje znaczenie, jako dobra 
publiczne,

Or. el

Poprawkę złożyła Maria Badia i Cutchet

Poprawka 20
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że we współczesnym społeczeństwie informacyjnym pojawiają się 
nowe formy produkcji, dystrybucji i konsumpcji, dające nowe możliwości zwiększenia 
otwartego charakteru treści, ich różnorodności i dostępu do nich oraz tworzące 
nowe produkty i usługi związane z kulturą, które należy chronić przed piractwem,

Or. es

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 21
Punkt E a preambuły (nowy)

Ea. mając na uwadze, że towary i usługi kulturalne mają szczególny charakter, 
odróżniający je od innych towarów i usług, co należy uwzględnić przy 
opracowywaniu i wdrażaniu polityki Unii Europejskiej,

Or. fr
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Poprawkę złożył Henri Weber

Poprawka 22
Punkt E a preambuły (nowy)

Ea. mając na uwadze, że odpowiednia i skuteczna ochrona praw autorskich i 
pokrewnych jest narzędziem o zasadniczym znaczeniu dla twórców, umożliwiającym 
im pobieranie sprawiedliwego wynagrodzenia za ich wysiłki twórcze w ramach 
handlowego wykorzystania ich dzieł, oraz mając na uwadze, że przemysł związany z 
kulturą, aby przetrwać, potrzebuje takiej ochrony;

Or. fr

Poprawkę złożyła Ruth Hieronymi

Poprawka 23
Punkt F preambuły

F. mając na uwadze wkład przemysłu związanego z kulturą oraz społeczności twórców
w promowanie różnorodności kulturowej, demokratyzację dostępu do kultury, 
tożsamość i integrację europejską,

Or. en

Poprawkę złożyła Marie-Hélène Descamps

Poprawka 24
Punkt F preambuły

F. mając na uwadze zasadniczy wkład przemysłu związanego z kulturą w promowanie 
różnorodności kulturowej, demokratyzację dostępu do kultury, tożsamość i integrację 
europejską,

Or. fr

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 25
Punkt F preambuły

F. mając na uwadze wkład przemysłu związanego z kulturą w promowanie 
różnorodności kulturowej, zapewnianie konsumentowi możliwości wyboru, 
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zwiększanie różnorodności przedsiębiorczej, demokratyzacji dostępu do kultury, 
tożsamości europejskiej i integracji europejskiej oraz dialogu międzykulturowego,

Or. fr

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 26
Punkt F preambuły

F. mając na uwadze wkład przemysłu związanego z kulturą w promowanie 
różnorodności kulturowej i dialogu między kulturami, demokratyzację dostępu do 
kultury oraz tożsamość i integrację europejską,

Or. de

Poprawkę złożyła Maria Badia i Cutchet

Poprawka 27
Punkt F preambuły

F. mając na uwadze wkład przemysłu związanego z kulturą w promowanie 
różnorodności kulturowej, demokratyzację dostępu do kultury, tożsamość i integrację 
europejską, a także gospodarki,

Or. es

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 28
Punkt F a preambuły (nowy)

Fa. uważa, że przemysł związany z kulturą ma znaczny wkład w rozwój i spójność 
regionalną i lokalną, ponieważ jest biegunem przyciągającym inwestycje w 
turystykę, tworzy nowe kategorie towarów i usług „o charakterze lokalnym”, a 
sprzyjając tworzeniu nowych miejsc pracy i możliwości rozwoju pomaga uniknąć 
marginalizacji najbardziej oddalonych regionów i regionów znajdujących się w 
niekorzystnym położeniu;

Or. el
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Poprawkę złożyła Marie-Hélène Descamps

Poprawka 29
Punkt F a preambuły (nowy)

Fa. mając na uwadze, że twórcy są również podstawą działalności przemysłu związanego 
z kulturą oraz że w związku z tym należy im stworzyć otoczenie gospodarcze, prawne 
i socjalne, które umożliwi rozwój ich potencjału twórczego,

Or. fr

Poprawkę złożyła Maria Badia i Cutchet

Poprawka 30
Punkt G preambuły

G. mając na uwadze, że konieczne jest ścisłe powiązanie kultury z edukacją i szkoleniem 
w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych i twórczych sektora kultury, oraz mając 
na uwadze, że może istnieć pewien rodzaj frustracji związanej z oczekiwaniami 
wykształconych pracowników sektora, którzy w chwili ukończenia studiów 
artystycznych stwierdzają, że nie ma wystarczającego zapotrzebowania na rynku
pracy,

Or. es

Poprawkę złożyli Claire Gibault, Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 31
Punkt I preambuły

I. mając na uwadze, że pomoc państwa i dotacje europejskie oraz środki zachęcające i 
wsparcia dla sektora twórczego stanowią zasadniczą, chociaż nie jedyną, część 
polityki na rzecz europejskiego sektora twórczości,

Or. es

Poprawkę złożyła Ruth Hieronymi

Poprawka 32
Punkt I preambuły

I. mając na uwadze, że pomoc państwa i dotacje na sektor kreatywny muszą być 
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postrzegane jako inwestycje, a nie luksus, oraz że muszą być oceniane zarówno w 
świetle postanowień wspólnotowych dotyczących konkurencji, jak i art. 151 traktatu 
WE i konwencja UNESCO w sprawie ochrony różnorodności kulturalnej, 

Or. de

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 33
Punkt I preambuły

I. mając na uwadze, że pomoc państwa i dotacje na sektor kreatywny stanowią 
inwestycje, a nie luksus, mianowicie ponieważ chronią i promują twórców i ich 
dzieła,

Or. fr

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 34
Punkt I preambuły

I. mając na uwadze, że pomoc państwa i dotacje na sektor kreatywny muszą być 
postrzegane jako inwestycje, a nie luksus, oraz że stanowią one ponadto wartość 
dodaną dla społeczeństwa, 

Or. de

Poprawkę złożyła Maria Badia i Cutchet

Poprawka 35
Punkt I preambuły

I. mając na uwadze, że pomoc państwa i dotacje na sektor kreatywny stanowią 
inwestycje w kapitał ludzki, a nie wydatek nie przynoszący żadnego zysku,

Or. es
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Poprawkę złożyła Marie-Hélène Descamps

Poprawka 36
Punkt J preambuły

J. mając na uwadze, że niezbędne jest większe wspieranie małych przedsiębiorstw i 
mikroprzedsiębiorstw, stymulowanie ich sieci, jak również indywidualnych 
pracowników, którzy masowo przyczyniają się do wytwarzania bogactw (skreślenie),

Or. fr

Poprawkę złożyła Maria Badia i Cutchet

Poprawka 37
Punkt J preambuły

J. mając na uwadze, że niezbędne jest większe wspieranie małych i 
mikroprzedsiębiorstw, jak również osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, które (skreślenie) przyczyniają się do wytwarzania bogactw w gospodarce, 
w przypadku której wzrost nie oznacza koniecznie istnienia organizacji na szeroką 
skalę, mających tendencję do skupiania się na najbardziej opłacalnej działalności, tzn. 
rozpowszechnianiu dzieł kultury (wydawnictwo, dystrybucja, marketing), i dlatego też 
należy również wspierać mnożenie się mniej złożonych struktur i stymulowanie ich 
sieci,

Or. es

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 38
Punkt J a preambuły (nowy)

Ja. mając na uwadze, że należy wspierać prywatne i publiczne inwestycje, oraz mecenat 
w sektorze kultury,

Or. fr
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Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 39
Punkt J b preambuły (nowy)

Jb. mając na uwadze, że koncentracja w sektorze przemysłu związanego z kulturą 
stanowi zagrożenie dla różnorodności i oferty produktów kulturalnych dla 
konsumentów,

Or. fr

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 40
Punkt J c preambuły (nowy)

Jc. mając na uwadze, że kreatywność jest warunkiem rozwoju innowacji w Europie 
oraz że europejskie przedsiębiorstwa technologiczne zyskałyby pracując w 
symbiozie z twórcami w ramach grup przedsiębiorstw („clusters”),

Or. fr

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 41
Punkt J d preambuły (nowy)

Jd. mając na uwadze znaczenie estetyki w rozwijaniu nowych produktów 
przemysłowych,

Or. fr

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 42
Punkt J e preambuły (nowy)

Je. mając na uwadze, że należy bardziej wspierać małe przedsiębiorstwa i 
mikroprzedsiębiorstwa oraz pracowników indywidualnych, którzy masowo 
przyczyniają się do tworzenia bogactwa w gospodarce, oraz że należy pomagać 
twórcom w rozwijaniu ich wykształcenia jako przedsiębiorców w dziedzinie 
kultury i zachęcać ich do utrzymywania się z ich twórczości,
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Or. fr

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 43
Punkt J f preambuły (nowy)

Jf. mając na uwadze, że wzrost gospodarczy nie oznacza koniecznie istnienia 
organizacji na szeroką skalę, mających tendencję do skupiania się na 
najbardziej opłacalnej działalności, tzn. rozpowszechnianiu dzieł kultury 
(wydawnictwo, dystrybucja, wprowadzanie od obrotu), ale wręcz przeciwnie, 
mnożenie się mniej złożonych struktur i stymulowanie ich sieci,

Or. fr

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 44
Punkt J a preambuły (nowy)

Ja. mając na uwadze, że rozdrobnienie sektora twórczego w Europie, które jest 
uzasadnione tylko częściowo ze względów językowych lub związanych z tożsamością 
narodową, oraz brak przemysłu kulturalnego o rzeczywiście europejskim wymiarze 
może stanowić hamulec dla kulturalnej roli Europy w świecie,

Or. es

Poprawkę złożyła Maria Badia i Cutchet

Poprawka 45
Ustęp 1

1. jest zadowolony z faktu, że Rada i Komisja zamierzają uznać główną rolę kultury i 
kreatywności jako czynników istotnych dla promowania obywatelstwa europejskiej, 
zbliżenia obywateli do kultury i realizacji celów strategii lizbońskiej, które będą 
dzięki temu postrzegane jako rdzeń projektu europejskiego;

Or. es
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Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 46
Ustęp 1

1. jest zadowolony z faktu, że Rada i Komisja zamierzają uznać główną rolę kultury i 
kreatywności jako istotnych dla realizacji celów strategii lizbońskiej czynników, i 
podkreślić w ten sposób jej znacznie dla budowy projektu europejskiego;

Or. es

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 47
Ustęp 1 a (nowy)

1a. podkreśla, że w ramach obecnej „gospodarki postindustrialnej” konkurencyjność 
Unii musi się opierać na sektorze kultury i twórczości; w tym kontekście wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do przyjęcia jako priorytetu polityki koncentrującej 
się nie tylko na innowacjach przedsiębiorstw, lecz również na innowacjach w 
ramach działalności kulturalnej i ekonomicznej związanej z kreatywnością;

Or. el

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 48
Ustęp 2

2. zachęca Radę i Komisję do wyjaśnienia co stanowi europejską wizję kultury, 
kreatywności i innowacji oraz do opracowania strukturalnych działań politycznych 
mających na celu wspieranie skutecznego rozwoju kreatywnego europejskiego 
przemysłu i włączenie ich do ram prawdziwej europejskiej strategii na rzecz kultury;

Or. de

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 49
Ustęp 2

2. zachęca Radę i Komisję do wyjaśnienia co stanowi europejską wizję kultury, 
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kreatywności i innowacji oraz do opracowania polityki strukturalnej mającej na celu 
rozwój kreatywnego europejskiego przemysłu i włączenie jej do ram prawdziwej 
europejskiej strategii na rzecz kultury; uważa, że głównym priorytetem powinno być 
zatem określenie tożsamości sektora przemysłu i przedsiębiorstw związanych z 
kulturą;

Or. el

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 50
Ustęp 3 a (nowy)

3a. zwraca się do Komisji oraz do Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki 
Zagranicznej i Bezpieczeństwa o większe i lepsze uwzględnienie kulturalnego 
wymiaru rzeczywistości europejskiej, a w szczególności przemysłu związanego z 
kulturą oraz twórców w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej i w europejskiej 
polityce sąsiedztwa, a także w ramach ważnych forum dialogu z innymi regionami 
świata;

Or. es

Poprawkę złożyła Helga Trüpel

Poprawka 51
Ustęp 4

skreślona

Or. en

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 52
Ustęp 4

skreślony

Or. fr
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Poprawkę złożyła Maria Badia i Cutchet

Poprawka 53
Ustęp 4

4. uważa, że rozkwit przemysłu związanego z kulturą w dużej mierze zależy od 
możliwości zapewnienia (skreślenie) mobilności transgranicznej i ponawia w tym 
względzie wnioski wyrażone we wspomnianej rezolucji w sprawie społecznego 
statusu artystów;

Or. es

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 54
Ustęp 4

4. uważa, że rozkwit przemysłu związanego z kulturą w dużej mierze zależy od 
możliwości łatwej mobilności transgranicznej podmiotów kultury i ponawia w tym 
względzie wnioski wyrażone we wspomnianej rezolucji w sprawie społecznego 
statusu artystów;

Or. fr

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 55
Ustęp 4

4. uważa, że rozkwit przemysłu związanego z kulturą w dużej mierze zależy od 
możliwości łatwej mobilności transgranicznej, że należy się zająć problemami 
związanymi z europejskim nakazem aresztowania oraz ustanowić konkretne przepisy 
w tej materii, i ponawia w tym względzie wnioski wyrażone we wspomnianej 
rezolucji w sprawie społecznego statusu artystów

Or. de
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Poprawkę złożyła Ruth Hieronymi

Poprawka 56
Ustęp 5

5. przychylnie odnosi się do pomysłu zwiększenia mobilności twórców, produktów i 
usług związanych z kreatywnością oraz zachęca Komisję do przedstawienia zielonej 
księgi na ten temat, która będzie odzwierciedlać szczególny charakter tego sektora, 
tzn. zaproponuje towary, które mają  jednocześnie znaczenie ekonomiczne i 
kulturalne;

Or. de

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 57
Ustęp 5

5. przychylnie odnosi się do pomysłu utworzenia, przestrzegając reguł i zasad 
wymienionej konwencji UNESCO, wewnętrznego rynku dla twórców, produktów i 
usług związanych z kreatywnością oraz zachęca Komisję do przedstawienia zielonej 
księgi na ten temat;

Or. fr

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 58
Ustęp 5

5. przychylnie odnosi się do pomysłu utworzenia wewnętrznego rynku dla twórców, 
produktów i usług związanych z kreatywnością oraz zachęca Komisję do 
przedstawienia zielonej księgi na ten temat uwzględniającej wpływ wdrożenia 
konwencji UNESCO w sprawie różnorodności kulturalnej na rynek wewnętrzny;

Or. el
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Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 59
Ustęp 5 a (nowy)

5a. podkreśla konieczność stworzenia modelu społecznego i gospodarczego 
stanowiącego siatkę bezpieczeństwa dla przedsiębiorców, szczególnie niezależnych, 
działających w sektorze związanym z kreatywnością w dziedzinie kultury i ekonomii 
związanej z kreatywnością, czyli w sektorze gdzie obecnie jest bardzo wysoki poziom 
zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin a warunki pracy są mało stabilne;

Or. el

Poprawkę złożył Ivo Belet

Poprawka 60
Ustęp 5 a (nowy)

5bis. uważa, że dobrze zorganizowane, transgraniczne zbiorowe zarządzanie prawami 
autorskimi i pokrewnymi jest niezbędne dla optymalnego wykorzystania potencjału 
twórczego;

Or. nl

Poprawkę złożył Ivo Belet

Poprawka 61
Ustęp 5 b (nowy)

5ter. przypomina Komisji, że w dniu 13 marca 2007 r. przyjął rezolucję w sprawie 
transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w 
odniesieniu do legalnych usług muzycznych online, oraz wzywa do wspólnotowego 
podejścia uwzględniającego specyfikę ery cyfrowej, ochronę europejskiej 
różnorodności kulturowej, zainteresowane strony odgrywające skromną rolę oraz 
lokalny repertuar, w oparciu o zasadę równego traktowania;

Or. nl
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Poprawkę złożyli Claire Gibault, Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 62
Ustęp 6

skreślony

Or. es

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 63
Ustęp 7

7. wzywa w międzyczasie Komisję do szybkiego pełnego usystematyzowania art. 151 
ust. 4 traktatu WE, tak aby kultura i sektor kultury były uwzględniane we wszystkich 
innych dziedzinach polityki wspólnotowej, w szczególności związanych z rynkiem 
wewnętrznym, konkurencją, handlem, przedsiębiorstwami oraz badaniami i 
rozwojem, oraz do szerszego uwzględniania specyfiki sektora kultury przy wdrażaniu 
strategii politycznych, a także w polityce zewnętrznej przy zawieraniu traktatów 
międzynarodowych, zgodnie z konwencją UNESCO w sprawie różnorodności 
kulturowej, spełniając proaktywną rolę i nasilając współpracę międzynarodową;

Or. fr

Poprawkę złożyła Ruth Hieronymi

Poprawka 64
Ustęp 7 a (nowy)

7a. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o wdrożenie konwencji UNESCO w 
sprawie ochrony i promowania różnorodności form ekspresji kulturalnej oraz o 
pełne uwzględnienie jej zasad zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej;

Or. de

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 65
Ustęp 8

8. zwraca się do Komisji o utworzenie struktury mającej na celu większą koordynację 
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działań i dziedzin polityki mających wpływ na sektor kultury i twórczości, oraz o 
utworzenie grupy zadaniowej ds. kultury i ekonomii związanej z kreatywnością w celu 
dogłębniejszego przeanalizowania stosunków między kulturą, kreatywnością i 
innowacją, oraz o zaproponowanie konkretnych środków w ramach polityki 
wspólnotowej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 66
Ustęp 8

8. zwraca się do Komisji o utworzenie grupy zadaniowej ds. kultury i ekonomii 
związanej z kreatywnością w celu dogłębniejszego przeanalizowania  bezpośredniego
wkładu i bezpośredniego wpływu kultury i twórczości na innowacje, wzrost 
gospodarczy i rozwój społeczny w Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Maria Badia i Cutchet

Poprawka 67
Ustęp 8

8. zwraca się do Komisji o utworzenie grupy zadaniowej ds. kultury i ekonomii 
związanej z kreatywnością w celu dogłębniejszego przeanalizowania stosunków 
między kulturą, kreatywnością i innowacją w ramach polityki wspólnotowej, z 
udziałem Parlamentu Europejskiego;

Or. es

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 68
Ustęp 8

8. zwraca się do Komisji o utworzenie grupy zadaniowej ds. kultury i ekonomii 
związanej z kreatywnością w celu dogłębniejszego przeanalizowania stosunków 
między kulturą, kreatywnością i innowacją w ramach polityki wspólnotowej; wzywa 
również do stworzenia odpowiednich warunków dla utworzenia europejskiej 
kulturalnej sieci internetowej opierającej się między innymi na różnych formach 
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partnerstwa publiczno-prywatnego, w celu wzmocnienia transgranicznej 
działalności kulturalnej i twórczej podmiotów i przedsiębiorstw oraz sprawniejszego 
rozpowszechniania najlepszych praktyk  i wiedzy specjalistycznej;

Or. el

Poprawkę złożył Henri Weber

Poprawka 69
Ustęp 9

9. zwraca się, aby Komisja zagwarantowała, że dorobek wspólnotoww w zakresie praw 
autorskich i pokrewnych zostanie zachowany i że pozostanie on w pierwszym rzędzie 
skierowany na twórców;

Or. fr

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 70
Ustęp 9

9. nalega, by Komisja ponownie rozpatrzyła kluczową kwestię praw własności 
intelektualnej z punktu widzenia kultury i ekonomii oraz by zwróciła się do 
wszystkich podmiotów tego sektora o wspólne znalezienie sprawiedliwych w 
stosunku do wszystkich rozwiązań, z troską o równowagę między możliwościami 
dostępu do działalności i treści kulturalnych a własnością intelektualną; (skreślenie)

Or. es

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 71
Ustęp 9

9. w kontekście szybko następujących zmian technologicznych i rynkowych i mając na 
celu zagwarantowanie, że przemysł związany z kulturą skorzysta z rozwoju platform 
cyfrowych, nalega, by Komisja ponownie rozpatrzyła kluczową kwestię praw 
własności intelektualnej z punktu widzenia kultury i ekonomii oraz by zwróciła się do 
wszystkich podmiotów tego sektora, w szczególności telekomunikacyjnych i 
dostawców usług internetowych, o wspólne znalezienie sprawiedliwych w stosunku 
do zarówno małych jak i dużych podmiotów rozwiązań, z troską o równowagę 
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między możliwościami dostępu do działalności i treści kulturalnych a własnością 
intelektualną, która gwarantuje rzeczywiste wynagrodzenie dla posiadaczy praw oraz 
duży wybór dla konsumentów; zwraca w związku z tym uwagę państw członkowskich 
na fakt, że traktowanie konsumentów jak przestępców w celu zwalczania piractwa 
cyfrowego nie jest dobrym rozwiązaniem;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie-Hélène Descamps

Poprawka 72
Ustęp 9

9. nalega, by Komisja ponownie rozpatrzyła kluczową kwestię praw własności 
intelektualnej z punktu widzenia kultury i ekonomii oraz by zwróciła się do 
wszystkich podmiotów tego sektora o wspólne znalezienie sprawiedliwych w 
stosunku do wszystkich rozwiązań, zapewniających sprawiedliwe wynagrodzenie 
osobom i przedsiębiorstwom przyczyniającym się do twórczości;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marianne Mikko

Poprawka 73
Ustęp 9

9. nalega, by Komisja zagwarantowała, że kwestie praw autorskich i związanych z nimi 
praw były przede wszystkim zorientowane na twórców oraz by zwróciła się do 
wszystkich podmiotów tego sektora o wspólne znalezienie sprawiedliwych w 
stosunku do wszystkich rozwiązań, z troską o równowagę między możliwościami 
dostępu do działalności i treści kulturalnych a własnością intelektualną; zwraca w 
związku z tym uwagę państw członkowskich na fakt, że traktowanie konsumentów jak 
przestępców w celu zwalczania piractwa cyfrowego nie jest optymalnym
rozwiązaniem;

Or. en
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Poprawkę złożyła Maria Badia i Cutchet

Poprawka 74
Ustęp 9

9. nalega, by Komisja ponownie rozpatrzyła kluczową kwestię praw własności 
intelektualnej i praw autorskich z punktu widzenia kultury i ekonomii oraz by 
zwróciła się do wszystkich podmiotów tego sektora o wspólne znalezienie 
sprawiedliwych w stosunku do wszystkich rozwiązań, z troską o równowagę między 
możliwościami dostępu do działalności i treści kulturalnych a własnością 
intelektualną; zwraca w związku z tym uwagę państw członkowskich na konieczność 
opracowania przepisów prawnych w celu zwalczania piractwa, uwzględniając 
jednocześnie prawo do wolnego dostępu do kultury za pomocą nowych technologii 
przez ich użytkowników, pod warunkiem, że nie będzie się to odbywało w celach 
zarobkowych;

Or. es

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 75
Ustęp 9

9. nalega, by Komisja ponownie rozpatrzyła kluczową kwestię praw własności 
intelektualnej z punktu widzenia kultury i ekonomii oraz by zwróciła się do 
wszystkich podmiotów tego sektora o wspólne znalezienie sprawiedliwych w stosunku 
do wszystkich rozwiązań, z troską o równowagę między możliwościami dostępu do 
działalności i treści kulturalnych a własnością intelektualną; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zagwarantowania solidnego otoczenia prawnego w oparciu o 
ochronę własności intelektualnej, w tym środki obligujące dostawców usług 
internetowych do współpracy w walce z piractwem internetowym, 

Or. en

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 76
Ustęp 9

9. nalega, by Komisja ponownie rozpatrzyła kluczową kwestię praw własności 
intelektualnej z punktu widzenia kultury i ekonomii oraz by zwróciła się do 
wszystkich podmiotów tego sektora o wspólne znalezienie sprawiedliwych w 
stosunku do wszystkich rozwiązań, z troską o równowagę między możliwościami 
dostępu do działalności i treści kulturalnych a własnością intelektualną; zwraca się 
również do Komisji o wyraźniejsze podkreslenie znaczenia twórczości, ponieważ 
artysta ma prawo do odpowiedniego wynagrodzenia za swoją pracę; zwraca w 



AM\696239PL.doc 25/40 PE398.378v01-00

PL

związku z tym uwagę państw członkowskich na fakt, że traktowanie konsumentów jak 
przestępców w celu zwalczania piractwa cyfrowego nie jest dobrym rozwiązaniem;

Or. de

Poprawkę złożyła Helga Trüpel

Poprawka 77
Ustęp 9

9. nalega, by Komisja ponownie rozpatrzyła kluczową kwestię praw własności 
intelektualnej z punktu widzenia kultury i ekonomii oraz by zwróciła się do 
wszystkich podmiotów tego sektora o wspólne znalezienie sprawiedliwych w stosunku 
do wszystkich rozwiązań, z troską o równowagę między możliwościami dostępu do 
działalności i treści kulturalnych a własnością intelektualną gwarantującą rzeczywiste 
wynagrodzenie dla posiadaczy praw; zwraca w związku z tym uwagę państw 
członkowskich na fakt, że traktowanie konsumentów jak przestępców w celu 
zwalczania piractwa cyfrowego nie jest dobrym rozwiązaniem;

Or. en

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 78
Ustęp 9

9. nalega, by Komisja ponownie rozpatrzyła kluczową kwestię praw własności 
intelektualnej z punktu widzenia kultury i ekonomii oraz by zwróciła się do 
wszystkich podmiotów tego sektora o wspólne znalezienie sprawiedliwych w 
stosunku do wszystkich rozwiązań, z troską o równowagę między możliwościami 
dostępu do działalności i treści kulturalnych a własnością intelektualną, 
zapewniających uprawnionym osobom wynagrodzenie; zwraca w związku z tym 
uwagę państw członkowskich na fakt, że karanie „zawodowych piratów cyfrowych” 
byłoby najlepszym rozwiązaniem w odniesieniu do tego przestępstwa;

Or. fr

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 79
Ustęp 9

9. nalega, by Komisja ponownie rozpatrzyła kluczową kwestię praw własności 
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intelektualnej z punktu widzenia kultury i ekonomii oraz by zareagowała na coraz 
większy problem związany z ochroną własności intelektualnej przed piractwem; 
własność intelektualna jest podstawą przemysłu związanego z kulturą oraz sposobem 
wynagrodzenia kreatywnych osób i przedsiębiorstw; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zagwarantowania solidnego otoczenia prawnego w oparciu o 
ochronę własności intelektualnej oraz do ustanowienia niezbędnych środków dla 
zagwarantowania przestrzegania własności intelektualnej; 

Or. en

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 80
Ustęp 9 a (nowy)

9a. nalega na Komisję, by zobligowała wszystkie podmioty tego sektora o wspólne 
znalezienie sprawiedliwych w stosunku do wszystkich rozwiązań w celu stworzenia 
oferty zgodnych z prawem treści internetowych oraz by zagwarantowała 
odpowiedzialne zachowanie wszystkich zainteresowanych stron; w przypadku, gdy 
nie uda się znaleźć odpowiedniego rozwiązania w rozsądnym terminie, który nie 
powinien przekraczać jednego roku, wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
przyjęcia środków legislacyjnych obligujących dostawców usług internetowych do 
współpracy w walce z piractwem internetowym; współpraca dostawców usług 
internetowych powinna uwzględniać stosowanie technologii filtrujących, aby 
zapobiec wykorzystaniu ich sieci do łamania praw własności intelektualnej, 
usuwanie z sieci lub blokowanie treści naruszających prawa własności 
intelektualnej oraz egzekwowanie warunków umownych, które pozwalają 
dostawcom na zawieszenie lub zerwanie umów z abonentami, którzy wielokrotnie i 
na dużą skalę naruszają prawa własności intelektualnej; zwraca w związku z tym 
uwagę państw członkowskich na fakt, że środki legislacyjne obligujące dostawców 
usług internetowych do współpracy w walce z piractwem internetowym byłyby 
skuteczniejsze od ścigania użytkowników naruszających prawa własności 
intelektualnej;

Or. en

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 81
Ustęp 9 b (nowy)

9b. zwraca się do Komisji o finansowanie kampanii poświęconych prewencji, edukacji 
oraz zwiększeniu świadomości wśród konsumentów, w szczególności młodzieży, na 
temat znaczenia własności intelektualnej oraz ogólniej znaczenia twórczości, oraz o 
zachęcanie konsumentów do przestrzegania praw własności intelektualnej; powinno 
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to obejmować włączenie do programów szkolnych programów edukacyjnych na 
temat własności intelektualnej oraz znaczenia twórczości;

Or. en

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 82
Ustęp 9 a (nowy)

9a. zwraca się do Komisji o zaproponowanie dyrektywy mającej na celu ochronę 
artystów, których interpretacje mogą przejść do sfery publicznej za ich życia oraz o 
zastanowienie się nad ujemną stroną odnośnie do konkurencyjności,  wynikającą z 
mniej surowych przepisów w zakresie ochrony praw autorskich w Europie niż w 
Stanach Zjednoczonych;

Or. fr

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 83
Ustęp 9 a (nowy)

9a. zwraca się do Komisji o podjęcie środków poświęconych prewencji, edukacji oraz 
zwiększeniu świadomości wśród konsumentów, w szczególności młodzieży szkolnej, 
na temat znaczenia własności intelektualnej oraz ogólniej znaczenia twórczości, oraz 
o zachęcanie konsumentów do przestrzegania praw własności intelektualnej;

Or. en

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 84
Ustęp 9 a (nowy)

9a. zwraca się w szczególności do Komisji, aby wsparła starania mające na celu 
wprowadzenie w epoce cyfrowej nowych rodzajów przedsiębiorstw, które pozwolą 
konsumentom na maksymalne wykorzystanie nowych technologii przy jednoczesnej 
maksymalnej ochronie należnego twórcom prawa do pobierania wynagrodzenia za 
twórczość artystyczną i kulturalną;
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Or. es

Poprawkę złożyła Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 85
Ustęp 9 a (nowy)

9a.. zachęca Komisję do stwierdzenia, że internet dokonał przewrotu w klasycznych 
sposobach korzystania z produktów i usług kulturalnych, orazi że zasadnicze 
znacznie ma zadbanie o dostęp bez przeszkód do treści kulturalnych online i do 
różnorodnych form wyrazu kultury, przezwyciężając jedyną logikę przemysłowo-
handlową, zapewniając ponadto uczciwe wynagrodzenie sprawiedliwie podzielone 
między wszystkie kategorie uprawnionych osób;

Or. fr

Poprawkę złożyła Helga Trüpel

Poprawka 86
Ustęp 9 a (nowy)

9a. uważa, że reforma praw własności intelektualnej jest kluczowa dla wspierania 
twórczości oraz dla zachęcania do rozwijania treści kulturalnych; zaleca 
porozumienie paryskie jako propozycję w sprawie równowagi interesów twórców i 
konsumentów; 

Or. en

Poprawkę złożyła Marie-Hélène Descamps

Poprawka 87
Ustęp 9 a (nowy)

9a. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o wdrożenie niezbędnych środków 
pozwalających zapewnić przestrzeganie i ochronę własności intelektualnej;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Marie-Hélène Descamps

Poprawka 88
Ustęp 9 b (nowy)

9b. nalega, aby Komisja w zwalczaniu piractwa nakładała odpowiedzialność na 
wszystkie zainteresowane podmioty, w tym konsumentów, oraz aby przeprowadziła 
kampanie uczulające i edukacyjne;

Or. fr

Poprawkę złożyła Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 89
Ustęp 9 b (nowy)

9b. uważa w związku z tym, że Komisja powinna rozważyć możliwość przeprowadzenia 
ścisłej konsultacji między przedstawicielami przemysłu, dostawcami dostępu do 
internetu, konsumentami, twórcami stron P2P, wszystkimi kategoriami osób
uprawnionych oraz wszystkimi zaangażowanymi stronami w celu bardziej otwartego 
rozważenia nowych modeli konsumpcji i zastosowań, jakie w związku z tym 
powstają, w celu utworzenia trwałych i zgodnych z prawem sposobów dystrybucji i 
wykorzystania nowych produktów i usług online;

Or. fr

Poprawkę złożyła Maria Badia i Cutchet

Poprawka 90
Ustęp 10

10. (skreślenie) wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do wspierania 
mieszanych sposobów finansowania (z sektora publicznego i publiczno-prywatnego) 
oraz do rozpatrzenia możliwości ustanowienia ram prawnych i podatkowych dla
przemysłu związanego z kulturą;

Or. es
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Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 91
Ustęp 10

10. uważa za niezbędne odpowiednie finansowanie przemysłu związanego z kulturą i 
kreatywnością oraz wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do podjęcia 
narzucających się kroków, zalecając finansowanie i zabezpieczenie finansowe o 
charakterze mieszanym (publiczno-prywatnym) oraz ustanawiając ramy prawne i 
podatkowe sprzyjające przemysłowi związanemu z kulturą;

Or. es

Poprawkę złożyła Ruth Hieronymi

Poprawka 92
Ustęp 10

10. uważa za niezbędne odpowiednie finansowanie przemysłu związanego z kulturą i 
kreatywnością oraz społeczności twórców, oraz wzywa Radę, Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia narzucających się kroków, zalecając finansowanie z sektora 
publicznego i publiczno-prywatnego oraz ustanawiając ramy prawne i podatkowe 
sprzyjające przemysłowi związanemu z kulturą i społecznościom twórców; 

Or. en

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 93
Ustęp 10

10. uważa za niezbędne odpowiednie finansowanie przemysłu związanego z kulturą i 
kreatywnością oraz wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do podjęcia 
narzucających się kroków, zalecając finansowanie z sektora publicznego i publiczno-
prywatnego oraz promując ramy prawne i podatkowe sprzyjające przemysłowi 
związanemu z kulturą, a w szczególności stosowanie kredytów podatkowych i 
zmniejszonej stopy podatku VAT do wszystkich produktów kulturalnych, w tym dzieł 
online;

Or. fr
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Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 94
Ustęp 10

10. uważa za niezbędne odpowiednie finansowanie przemysłu związanego z kulturą i 
kreatywnością oraz wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do podjęcia 
narzucających się kroków, zalecając finansowanie z sektora publicznego i publiczno-
prywatnego oraz ustanawiając ramy prawne i podatkowe sprzyjające przemysłowi 
związanemu z kulturą; w szczególności poprzez ulgi podatkowe dla ich inwestycji; 
dodatkowo wzywa Komisję i państwa członkowskie do zlikwidowania dyskryminacji 
jeśli chodzi o obecny podatek VAT na produkty kultury poprzez obniżenie tego 
podatku na wszystkie takie produkty;

Or. en

Poprawkę złożyła Helga Trüpel

Poprawka 95
Ustęp 10 a (nowy)

10a. podkreśla znaczenie dla europejskiego sektora twórczości infrastruktur swobodnej 
wymiany informacji, takich jak WorldWideWeb, które bazują na modelach wolnego 
udziału i otwartych standardach, oraz wzywa Komisję do zaproponowania strategii 
dla jeszcze bardziej otwartych i interoperacyjnych infrastruktur informacyjnych; 

Or. en

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 96
Ustęp 10 a (nowy)

10a. uważa, że rozkwit przemysłu związanego z kulturą w dużej mierze zależy od 
możliwości łatwej mobilności transgranicznej i ponawia w tym względzie wnioski 
wyrażone we wspomnianej rezolucji w sprawie społecznego statusu artystów;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Helga Trüpel

Poprawka 97
Ustęp 11

11. uważa, że rozkwit przemysłu związanego z kulturą w dużej mierze zależy od 
możliwości łatwej mobilności transgranicznej i ponawia w tym względzie wnioski 
wyrażone we wspomnianej rezolucji w sprawie społecznego statusu artystów;

wzajemne odniesienia: start ust. 4 projektu sprawozdania!

Or. en

Poprawkę złożyła Maria Badia i Cutchet

Poprawka 98
Ustęp 11

11. uważa za konieczne, by w funduszach strukturalnych uwzględniono rozwój przemysłu 
związanego z kulturą i kreatywnością oraz ponownie zwraca się do Komisji o 
przedstawienie oceny wpływu, jaki na sektor edukacji i kultury wywiera finansowanie 
z funduszy strukturalnych;

Or. es

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 99
Ustęp 11

11. uważa za konieczne, by w funduszach strukturalnych, programach przeznaczonych 
dla MŚP oraz w 7. programie ramowym badań i rozwoju nadano szczególne 
znaczenie rozwojowi przemysłu związanego z kulturą i kreatywnością, oraz ponownie 
zwraca się do Komisji o przedstawienie oceny wpływu, jaki na sektor kultury wywiera 
finansowanie z funduszy strukturalnych oraz funduszy przeznaczonych na badania i 
rozwój ;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 100
Ustęp 11

11. uważa za konieczne, by w funduszach strukturalnych przewidziano szczególne 
miejsce dla rozwoju oraz dla dostatecznego finansowania przemysłu związanego z 
kulturą i kreatywnością, w tym MŚP działających w tym sektorze, oraz ponownie 
zwraca się do Komisji o przedstawienie oceny wpływu jaki na sektor kultury wywiera 
finansowanie z funduszy strukturalnych;

Or. el

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 101
Ustęp 11 a (nowy)

11a. wzywa Komisję do promowania dostępu do przemysłu związanego z kulturą w 
zakresie programów pomocy technicznej, w których uczestniczą kraje trzecie, w 
szczególności Chiny, Indie i Ameryka Łacińska;

Or. fr

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 102
Ustęp 11 b (nowy)

1b. wzywa Komisję do zachęcania i wspierania partnerstw między sektorem przemysłu 
związanego z kulturą a sektorem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, co 
ma prowadzić do połączenia kreatywności z innowacyjnością w kontekście Strategii 
Lizbońskiej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Helga Trüpel

Poprawka 103
Ustęp 11 a (nowy)

11a. zwraca uwagę Komisji na niedawne zagrożenia dla komunikacji internetowej w 



PE398.378v01-00 34/40 AM\696239PL.doc

PL

Birmie, oraz nalega na Komisję, by przedsięwzięła odpowiednie środki mające na 
celu ochronę różnorodności środków masowego przekazu, oraz by wspierała rozwój 
sieci bezprzewodowych typu „mesh”, przyczyniając się w ten sposób do ochrony 
otwartego społeczeństwa;

Or. en

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 104
Ustęp 12

12. wzywa Komisję do refleksji nad możliwością uruchomienia programu dostosowanego 
do sektora muzycznego i wydawniczego, podobnego do programu MEDIA, aby 
ułatwić międzynarodową dystrybucję dzieł, ustanawiając uprzednio w programie 
„Kultura” mechanizm umożliwiający nieaudiowizualnym sektorom przemysłu 
kultury dostęp do funduszy wspólnotowych przeznaczonych na promocję książek 
(wspólne stanowisko na targach książki itp.), lecz również działania promujące 
muzykę i szkolenia zawodowe;

Or. fr

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 105
Ustęp 12

12. wzywa Komisję do refleksji nad możliwością uruchomienia programu dostosowanego 
do sektora muzycznego i wydawniczego, podobnego do programu MEDIA, oraz 
programu podobnego do programu ERASMUS wspierającego mobilność artystów 
oraz rzeczoznawców w dziedzinie kultury, oraz do ustanowienia procedur w celu 
wdrożenia inicjatywy związanej europejską biblioteką cyfrową;

Or. el

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 106
Ustęp 12

12. wzywa Komisję do refleksji nad możliwością uruchomienia programu opartego na 
doświadczeniach programu MEDIA, mającego na celu pobudzenie i wsparcie 



AM\696239PL.doc 35/40 PE398.378v01-00

PL

sektora muzycznego i wydawniczego;

Or. es

Poprawkę złożyła Maria Badia i Cutchet

Poprawka 107
Ustęp 12

12. wzywa Komisję do refleksji nad możliwością uruchomienia programu dostosowanego 
do sektora muzycznego, teatralnego i wydawniczego, podobnego do programu 
MEDIA;

Or. es

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 108
Ustęp 13

skreślony

Or. es

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 109
Ustęp 13

13. zachęca Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia kwot pomocy przeznaczonej 
na tłumaczenie, ponieważ budżet przyznany europejskim programom kulturalnym nie 
pozwala na realizację ambitnych celów, które te programy opisują;

Or. el
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Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 110
Ustęp 13

13. zachęca państwa członkowskie do zwiększenia kwot pomocy przeznaczonej na 
tłumaczenie, ponieważ budżet przyznany europejskim programom kulturalnym nie 
pozwala na realizację (skreślenie) celów, które te programy opisują;

Or. de

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 111
Ustęp 14

14. uważa, że bardzo ważne jest, aby instrumenty wspierania kultury i związanego z nią
przemysłu w dużej mierze skupiały się na poprawie kwalifikacji, szkolenia i 
kształcenia artystów i innych pracowników związanych z sektorem kultury;

Or. es

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 112
Ustęp 14

14. uważa, że konieczne jest popieranie sektora przemysłu związanego z kulturą i 
kreatywnością poprzez ulepszanie systemów zdobywania kwalifikacji, szkolenia i 
kształcenia, w szczególności poprzez kształcenie studentów w dziedzinach 
kulturalnych i artystycznych, co ma na celu przygotowanie ich do życia 
zawodowego, oraz poprzez wspieranie lepszego połączenia między 
przedsiębiorstwami z sektora a szkołami, jak również zachęcanie do zbliżenia się 
szkół i instytucji państw członkowskich, które robią już kroki w tym kierunku;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 113
Ustęp 14

14. uważa, że konieczne jest popieranie sektora przemysłu związanego z kulturą i 
kreatywnością poprzez wprowadzenie nauczania artystycznego i kulturalnego na 
wszystkich poziomach szkolnictwa oraz poprzez ulepszanie systemów zdobywania 
kwalifikacji, szkolenia i kształcenia;

Or. el

Poprawkę złożyła Maria Badia i Cutchet

Poprawka 114
Ustęp 14

14. uważa, że konieczne jest popieranie sektora przemysłu związanego z kulturą i 
kreatywnością poprzez ulepszanie systemów zdobywania kwalifikacji, szkolenia i 
kształcenia artystów i twórców, oraz osiągnięcie postępów we wzajemnym uznawaniu 
kwalifikacji oraz realizacji celów z Bolonii w celu utworzenia prawdziwego 
europejskiego obszaru edukacji;

Or. es

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 115
Ustęp 14

14. uważa, że konieczne jest popieranie sektora przemysłu związanego z kulturą i 
kreatywnością poprzez ulepszanie systemów zdobywania kwalifikacji, szkolenia i 
kształcenia, oraz poprzez społeczne uznawanie dyplomów uzyskanych po studiach 
sektorze artystycznym;

Or. de
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Poprawkę złożyła Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 116
Ustęp 14 a (nowy)

14a. zwraca uwagę na szczególny charakter pewnych zawodów i wiedzy specjalistycznej w 
sektorze kultury, twórczości i rzemieślniczym, w których trzeba zapewnić 
długowieczność odpowiednich mechanizmów przekazywania wiedzy;

Or. fr

Poprawkę złożyła Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 117
Ustęp 14 b (nowy)

14b. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przedsięwzięcia odpowiednich środków 
dla nadania wartości tradycyjnym umiejętnościom, aby wspierać mobilność i ułatwić 
dostęp do zawodu dla pracowników tego sektora w UE;

Or. fr

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 118
Ustęp 15

15. wzywa państwa członkowskie i ich samorządy lokalne do zagwarantowania lepszej 
komunikacji między przemysłem związanym z twórczością a sektorem finansowym z 
uwzględnieniem rozwoju usług konsultacyjnych w dziedzinie zarządzania 
przedsiębiorstwami, doradztwa finansowego, informacji i kształcenia skierowanych 
do małych przedsiębiorstw, przedsiębiorców i rzemieślników z sektora kultury i 
sektora kreatywnego;

Or. en

Poprawkę złożył Guy Bono

Poprawka 119
Ustęp 15 a (nowy)

15a. wzywa Komisję do przeprowadzenia przeglądu polityki konkurencji oraz 
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zastanowienia się nad nowymi wytycznymi uwzględniającymi specyfikę sektora 
związanego z twórczością i kulturą, w szczególności kluczową rolę niewielkich 
podmiotów oraz potrzebę zagwarantowania równości szans polegającą na 
zapewnieniu dostępu do rynku wszystkim podmiotom, bez względu na ich rozmiar, 
tak aby ułatwić sprawiedliwy i zrównoważony dostęp do produkcji, 
rozpowszechniania, dystrybucji oraz korzystania z form ekspresji kulturalnej;

Or. en

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 120
Ustęp 16

skreślona

Or. de

Poprawkę złożyli Claire Gibault, Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 121
Ustęp 16

skreślony

Or. es

Poprawkę złożyła Maria Badia i Cutchet

Poprawka 122
Ustęp 16

skreślony

Or. es
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Poprawkę złożył Guy Bono, Christa Prets

Poprawka 123
Ustęp 16

16. sugeruje Radzie i Komisji zmaksymalizowanie wykorzystania dotacji z EBI oraz z 
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz przeanalizowanie możliwości 
utworzenia banku dla przemysłu związanego z twórczością specjalizującego się w 
inwestycjach w przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie kultury i 
twórczości;

Or. fr

Poprawkę złożyła Ruth Hieronymi

Poprawka 124
Ustęp 16 a (nowy)

16a. przypomina Komisji i państwom członkowskim o przyjętym przez nie 
dotychczasowym stanowisku w ramach międzynarodowych negocjacji handlowych 
w sprawie usług audiowizualnych, oraz wzywa je, aby w ramach negocjacji WTO i 
GATS nie składały żadnych ofert, ani nie przedstawiały żadnych żądań odnośnie do 
liberalizacji usług audiowizualnych oraz aby wyłączyły te usługi ze stosowania 
klauzuli największego uprzywilejowania;

Or. de
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