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Europos kultūros globalizuotame pasaulyje darbotvarkė
(2007/2211(INI))

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 1
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi kultūra – tai varomoji regioninės plėtros ir investicijų pritraukimo jėga, kuriai
tenka pagrindinis vaidmuo Europos integracijos procese, ir kadangi menininkai ir 
kultūros institucijos atlieka svarbų vaidmenį kuriant regionų identitetą ir didinant jų 
patrauklumą, 

Or. de

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 2
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi kultūra ir kalba – tai varomosios regioninės plėtros ir investicijų pritraukimo 
jėgos ir kadangi menininkai ir kultūros institucijos atlieka svarbų vaidmenį kuriant 
regionų identitetą ir didinant jų patrauklumą, 
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Or. en

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 3
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi kultūra itin svarbi siekiant vystyti mažus ir vidutinio dydžio miestus, nes tai 
sektorius, kuriame kuriama naujų darbo vietų ir skatinamas ekonomikos augimas, be 
to, kadangi kultūrinė tapatybė svarbi socialinėje srityje, nes skatina regionų ir vietinių 
bendruomenių integraciją ir didesnę socialinę sanglaudą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 4
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi kultūra itin svarbi siekiant vystyti mažus ir vidutinio dydžio miestus bei 
kaimo vietoves, nes tai sektorius, kuriame kuriama naujų darbo vietų ir skatinamas 
ekonomikos augimas, be to, kultūra svarbi socialinėje srityje, nes skatina regionų ir 
vietinių bendruomenių integraciją ir didesnę socialinę sanglaudą, 

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 5
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi kultūra itin svarbi siekiant vystyti miestus (ypač mažus ir vidutinio dydžio), 
nes tai sektorius, kuriame kuriama naujų darbo vietų ir skatinamas ekonomikos 
augimas, be to, kultūra svarbi socialinėje srityje, nes skatina regionų ir vietinių 
bendruomenių integraciją ir didesnę socialinę sanglaudą,

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 6
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi MVĮ ir privatus kapitalas turėtų atlikti dar svarbesnį vaidmenį kultūros 
sektoriuje, juos reikėtų įtraukti įgyvendinant projektus ir priemones, ypač naudojantis 
viešojo ir privačiojo sektorių partneryste (angl. PPP), 

Or. en

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 7
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. kadangi neišsivysčiusių, turinčių nedaug gamtinių išteklių arba nelabai patrauklių 
turistams regionų atveju kultūra gali tapti pagrindiniu regiono patrauklumą 
investitoriams lemiančiu veiksniu,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 8
1 dalis

1. pripažįsta Europos kultūros darbotvarkės planų svarbą, tačiau pažymi, kad Komisijos 
komunikate dėl šios darbotvarkės nepateikiama jokių jos finansavimo detalių ir 
konkretaus atvirojo koordinavimo metodo taikymo plano, ragina Komisiją kuo 
greičiau pateikti šias detales ir planą; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 9
1a dalis (nauja)

1a atkreipia dėmesį į tai, kad daugumoje valstybių narių kultūrinė tapatybė užgožia
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regioninę realybę; pabrėžia kultūrinės tapatybės svarbą visuomenei pasirenkant, ką 
regionas pageidauja daryti švietimo, mokymo, mokslinių tyrimų, naujovių, 
verslininkystės ir konkurencingumo srityse; ragina valstybes nares pritaikyti 
kultūros politikos priemones įvairių savo regionų poreikiams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 10
2 dalis

2. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūrai reikia numatyti svarbų vaidmenį ne tik pasaulio 
šalių, bet ir regionų dialoge, skatinant kultūrinių vertybių mainus ir įtraukiant kultūrą į 
vystymosi programas; atsižvelgdamas į tai pabrėžia ypač nutolusių regionų 
vertingumą, nes jie suteikia Europos Sąjungai neįkainojamą kultūrinę įvairovę ir 
gali padėti kurti glaudesnius ryšius su kitomis pasaulio šalimis;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Filiz Hakaeva Hyusmenova

Pakeitimas 11
2 dalis

2. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūrai reikia numatyti svarbų vaidmenį ne tik pasaulio 
šalių, bet ir regionų dialoge, skatinant kultūrinių vertybių mainus ir įtraukiant kultūrą į 
vystymosi programas; mano, kad būtina formuoti ir taikyti darnų požiūrį į kultūros 
politikos, susijusios su Bendrijos regionais ir gyventojais, įgyvendinimą;

Or. bg

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 12
2 dalis

2. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia skatinti kultūrinę įvairovę ir numatyti kultūrai svarbų 
vaidmenį ne tik pasaulio šalių, bet ir regionų dialoge, skatinant kultūrinių vertybių 
mainus ir įtraukiant kultūrą į vystymosi programas; 
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Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 13
2a dalis (nauja)

2a. pritaria Komisijos minčiai, kad nors kultūra priklauso valstybių narių 
kompetencijai, daugelyje šalių ja rūpinasi vietos ir regionų valdžios institucijos;
rekomenduoja valstybėms narėms įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas ne 
tik į veiklą, susijusią su rezultatų stebėsena, bet ir į veiklą, susijusią su ES naujos 
kultūros darbotvarkės įgyvendinimu;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 14
3 dalis

3. pabrėžia, kad kultūrinis turizmas labai svarbus veiksnys, skatinantis regionų 
ekonomikos augimą bei vertybių kūrimą ir didinantis Europos kultūrinio paveldo 
vertę, ir kad į šį procesą turi būti įtrauktos kultūros sąjungos ir kultūros politikos 
veikėjai; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Filiz Hakaeva Hyusmenova

Pakeitimas 15
3 dalis

3. pabrėžia, kad kultūrinis turizmas labai svarbus veiksnys, skatinantis (išbraukta)
ekonomikos augimą ir didinantis regionų svarbą pagal Europos kultūrinio paveldo 
vertę;

Or. bg
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Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 16
4 dalis

4. apgailestauja dėl to, kad Komisija iki šiol neskiria dėmesio miestų, savivaldybių ir 
regionų partnerystei, kuri daugelį metų buvo puikus kultūrinio bendradarbiavimo ir 
informacijos mainų forumas, ir programai „Europos kultūros miestas“, kuri sulaukė 
didelio Europos miestų pripažinimo; 

Or. pl

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 17
4 dalis

4. apgailestauja dėl to, kad Komisija iki šiol per mažai dėmesio skiria miestų, 
savivaldybių ir regionų partnerystei, kuri daugelį metų buvo puikus kultūrinio 
bendradarbiavimo ir informacijos mainų forumas,

Or. de

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 18
4a dalis (nauja)

4a. pabrėžia vietos ir regionų valdžios institucijų svarbą skatinant ir puoselėjant kultūrą 
savo teritorijoje, visų pirma kultūros paveldo srityje, ir jų, kaip meninių naujovių 
rėmėjų, kaip institucijų, atsakingų už kultūros infrastruktūros ir iniciatyvų, švietimo
mokyklose ir profesinio mokymo užtikrinimą ir finansavimą, ir kaip festivalių ir 
kultūrinių susitikimų organizatorių, svarbą;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 19
5 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 20
5a dalis (nauja)

5a. ragina Komisiją visiems visomis oficialiosiomis kalbomis prieinamoje duomenų 
bazėje pasiūlyti atitinkamus išbandytus pavyzdžius ir organizuoti konferencijas, 
skirtas keitimuisi informacija;

Or. de

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 21
5a dalis (nauja)

5a. turėdamas omenyje, kad ateinantys metai paskelbti Europos kultūrų dialogo metais, 
pabrėžia regionų, kaip kultūrų sąlyčio taškų, svarbą; ragina Komisiją pateikti 
tinkamų pasiūlymų dėl atitinkamos veiklos ateinančiais metais ir aktyviai įtraukti 
regionus į šios veiklos planavimą ir įgyvendinimą; 

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 22
5a dalis (nauja)

5a. pritaria Komisijai, kad ES kultūrų ir kalbų įvairovė yra labai svarbus jos 
konkurencingumo pranašumas; primena valstybėms narėms, kad būtina nuolat 
remti kalbų mokymo ir švietimo bei kultūrinių mainų programas Europos Sąjungoje 
ir už jos ribų; primena televizijos transliacijų vaidmenį tarptautinių kultūrinių 
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mainų srityje; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares panaikinti visą valstybinį 
darnios pramonės veiklos finansavimą; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 23
6 dalis

6. ragina Komisiją remti į regionų, taip pat į mažų ir vidutinio dydžio miestų 
bendradarbiavimo projektus (išbraukta) įtrauktas iniciatyvas, kurias įgyvendinant 
skatinama kultūra, ir įtraukti kultūros aspektą į iniciatyvą „Regionų ekonominiai 
pokyčiai“;

Or. de

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 24
6 dalis

6. ragina Komisiją remti į regionų, taip pat į miestų (ypač mažų ir vidutinio dydžio)
bendradarbiavimo projektus, ypač vykdomus pagal programą Interreg IV C, įtrauktas 
iniciatyvas, kurias įgyvendinant skatinama kultūra, ir įtraukti kultūros aspektą į 
iniciatyvą „Regionų ekonominiai pokyčiai“; 

Or. pl

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 25
7 dalis

7. ragina valstybes nares regionuose skatinti kultūrą investuojant į kultūros 
infrastruktūrą, panaudojant struktūrinių fondų finansavimą, taip pat ragina 
konsultuojantis su kultūros ir švietimo sektoriais bei pilietine visuomene parengti 
regionų kultūros vystymo programas; 

Or. de
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Pakeitimą pateikė Filiz Hakaeva Hyusmenova

Pakeitimas 26
7a dalis (nauja)

7a. atkreipia dėmesį į išaugusį skurdo pavojų ir ribotas įsidarbinimo galimybes
profesionaliems meno darbuotojams ir ragina Komisiją parengti specialią su 
Lisabonos strategijos tikslais suderintą programą dėl įsidarbinimo galimybių šiai 
tikslinei grupei gerinimo;

Or. bg

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 27
8 dalis

8. ragina Komisiją ir valstybes nares parengti paprastas, skaidrias ir aiškias viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės įgyvendinimo (angl. PPP) taisykles, kad jų laikantis 
regionuose būtų galima veiksmingai finansuoti su kultūra susijusius sumanymus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas aktyviau įtraukti MVĮ; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 28
9 dalis

9. džiaugiasi Komisijos pasiūlymu įsteigti ES ir AKR kultūros fondą, kurio lėšomis būtų 
prisidedama prie AKR kultūros vertybių sklaidos; mano, kad ypač kaimynystės 
politikoje dalyvaujančioms šalims reikėtų numatyti panašių priemonių (išbraukta); 

Or. de
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Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 29
9 dalis

9. džiaugiasi Komisijos pasiūlymu įsteigti ES ir AKR kultūros fondą, kurio lėšomis būtų 
prisidedama prie AKR kultūros vertybių sklaidos; mano, kad ypač kaimynystės 
politikoje dalyvaujančioms šalims reikėtų numatyti panašių priemonių; taigi 
apgailestauja dėl to, kad Europos trečiosioms šalims nesuteikta galimybė dalyvauti 
programoje „Europos kultūros sostinės“ ir nepasiūlytas alternatyvus projektas;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 30
9 dalis

9. džiaugiasi Komisijos pasiūlymu įsteigti ES ir AKR kultūros fondą, kurio lėšomis būtų 
prisidedama prie AKR ir UŠT (užjūrio šalių ir teritorijų) kultūros vertybių sklaidos; 
mano, kad ypač kaimynystės politikoje dalyvaujančioms šalims reikėtų numatyti 
panašių priemonių; taigi apgailestauja dėl to, kad trečiosioms šalims nesuteikta 
galimybė dalyvauti programoje „Europos kultūros sostinės“.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 31
9a dalis (nauja)

9a. pritaria Komisijos pasiūlymui paraginti valstybes nares į jos Komunikato apie 
Europos kultūros globalizuotame pasaulyje darbotvarkę vertinimo procesą 
visapusiškai įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas.

Or. en
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