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Poprawkę złożył Christa Prets

Poprawka 1
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze fakt, iż kultura jest motorem napędowym rozwoju regionów 
i przyciągania inwestycji i odgrywa kluczową rolę w europejskim procesie 
integracyjnym oraz że artyści i instytucje kulturalne odgrywają decydującą rolę 
w kształtowaniu tożsamości regionów i ich atrakcyjności na zewnątrz,

Or. de

Poprawkę złożyli Jill Evans

Poprawka 2
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze fakt, iż kultura i język są motorem napędowym rozwoju regionów 
i przyciągania inwestycji oraz że artyści i instytucje kulturalne odgrywają decydującą 
rolę w kształtowaniu tożsamości regionów i ich atrakcyjności na zewnątrz;

Or. en
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Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 3
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze znaczenie kultury szczególnie dla rozwoju małych i średnich miast 
zarówno jako sektora dostarczającego miejsc pracy, pobudzającego rozwój 
gospodarki, a także mając na uwadze, że, w wymiarze społecznym, tożsamość 
kulturowa stanowi istotny czynnik integrujący i wzmacniający spójność społeczną 
w regionach i społecznościach lokalnych,

Or. en

Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 4
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze znaczenie kultury szczególnie dla rozwoju małych i średnich miast 
oraz obszarów wiejskich zarówno jako sektora dostarczającego miejsc pracy, 
pobudzającego rozwój gospodarki, jak i w wymiarze społecznym, jako czynnika 
integrującego i wzmacniającego spójność społeczną w regionach i społecznościach 
lokalnych,

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 5
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze znaczenie kultury dla rozwoju miast (w szczególności małych 
i średnich) zarówno jako sektora dostarczającego miejsc pracy, pobudzającego rozwój 
gospodarki, jak i w wymiarze społecznym, jako czynnika integrującego 
i wzmacniającego spójność społeczną w regionach i społecznościach lokalnych,

Or. pl
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Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 6
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że MŚP oraz kapitał prywatny powinny odgrywać coraz większą
rolę w sektorze kultury i powinny zostać włączone w realizację projektów i działań, 
szczególnie za pośrednictwem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP),

Or. en

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 7
Punkt D a preambuły (nowy)

Da. mając na uwadze, że dla regionów słabo rozwiniętych, ubogich w zasoby naturalne 
czy atrakcje turystyczne, kultura może być głównym czynnikiem oceny atrakcyjności 
regionu dla inwestorów,

Or. pl

Poprawkę złożył Christa Prets

Poprawka 8
Ustęp 1 

1. docenia znaczenie zamierzeń europejskiej agendy kultury, zauważa jednak, że 
w komunikacie Komisji dotyczącym tej agendy brakuje informacji na temat jej 
finansowania bądź jakiegokolwiek praktycznego planu zastosowania otwartej metody 
koordynacji; wzywa Komisję do przedstawienia jej tych informacji w najbliższym 
czasie; 

Or. de

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 9
Ustęp 1 A (nowy)

1a zwraca uwagę na fakt, że w większości państw członkowskich tożsamość kulturowa 
jest w przeważającej mierze związana z realiami regionalnymi; podkreśla znaczenie 
tożsamości kulturowej w wyborach społecznych, których region pragnie dokonać na 
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polu edukacji, szkoleń, badań naukowych, innowacji, przedsiębiorczości oraz 
konkurencyjności; wzywa państwa członkowskie do dostosowania środków 
politycznych do potrzeb swoich różnych regionów;

Or. en

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 10
Ustęp 2

2. zwraca uwagę na potrzebę nadania kulturze istotnego miejsca nie tylko w dialogu 
między państwami, ale także między regionami na całym świecie, promując wymianę 
międzykulturową i włączając kulturę do programów rozwoju; w związku z tym 
podkreśla zaletę najbardziej peryferyjnych regionów, które dają Unii Europejskiej 
nieocenioną różnorodność kulturową i mogą pomóc nam w pogłębieniu więzi 
z innymi kulturami;

Or. fr

Poprawkę złożyła Filiz Hakaeva Hyusmenova

Poprawka 11
Ustęp 2

2. zwraca uwagę na potrzebę nadania kulturze istotnego miejsca nie tylko w dialogu 
między państwami, ale także między regionami na całym świecie, promując wymianę 
międzykulturową i włączając kulturę do programów rozwoju; za konieczne uważa 
rozwinięcie i zastosowanie zintegrowanego podejścia do wdrażania polityki 
kulturalnej w odniesieniu do regionów oraz obywateli Wspólnoty;

Or. bg

Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 12
Ustęp 2

2. zwraca uwagę na potrzebę propagowania różnorodności kulturowej i nadania 
kulturze istotnego miejsca nie tylko w dialogu między państwami, ale także między 
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regionami na całym świecie, promując wymianę międzykulturową i włączając kulturę 
do programów rozwoju;

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 13
Ustęp 2 a (nowy)

2a. z zadowoleniem odnotowuje uwzględnienie przez Komisję faktu, że choć działalność 
w dziedzinie kultury należy do kompetencji państw członkowskich, to w wielu 
krajach kwestią tą zajmują się władze lokalne i regionalne; zachęca państwa 
członkowskie do włączenia władz lokalnych i regionalnych nie tylko w proces 
monitorowania wyników, ale również w proces wdrożenia i realizacji nowej agendy 
UE w zakresie kultury;

Or. pl

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 14
Ustęp 3

3. podkreśla, że turystyka kulturalna jest istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego 
regionów i tworzenia dobrobytu oraz budowy znaczenia dziedzictwa kulturowego 
Europy, jak również, że w proces ten muszą zostać zaangażowane regionalne 
stowarzyszenia kulturalne oraz osoby działające w dziedzinie sztuki; 

Or. de

Poprawkę złożyła Filiz Hakaeva Hyusmenova

Poprawka 15
Ustęp 3

3. podkreśla, że turystyka kulturalna jest istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego 
(skreślenie) oraz dodawania znaczenia zasobom regionalnym poprzez dziedzictwo 
kulturowe Europy;
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Or. bg

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 16
Ustęp 4

4. ubolewa, iż Komisja nie poświęca w ogóle uwagi partnerstwom między miastami, 
gminami i regionami, które od wielu lat są doskonałym forum współpracy oraz 
wymiany kulturalnej i informacyjnej, ani programowi „Europejskiej Stolicy Kultury”, 
który cieszy się dużą popularnością wśród europejskich miast;

Or. pl

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 17
Ustęp 4

4. ubolewa, iż Komisja poświęca (skreślenie) zbyt mało uwagi partnerstwom między 
miastami, gminami i regionami, które od wielu lat są doskonałym forum współpracy 
oraz wymiany kulturalnej i informacyjnej;

Or. de

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 18
Ustęp 4 a (nowy)

4a. podkreśla ważną rolę, jaką lokalne i regionalne władze odgrywają w promowaniu 
oraz pielęgnowaniu kultury na swoim obszarze − zwłaszcza w sferze dziedzictwa 
kulturowego oraz patronując innowacji artystycznej − a także jako instytucje 
odpowiedzialne za dostarczanie i finansowanie obiektów i inicjatyw kulturalnych 
oraz zapewnianie edukacji i szkoleń w dziedzinie kultury, jak również jako 
organizatorzy festiwali i spotkań kulturalnych;

Or. de
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Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 19
ustęp 5

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 20
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wzywa Komisję do podania udokumentowanych przykładów udostępnianych 
w powszechnie dostępnej bazie danych we wszystkich językach oficjalnych oraz 
poprzez zorganizowanie konferencji stanowiących forum wymiany informacji;

Or. de

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 21
Ustęp 5 a (nowy)

5a. przypominając o zbliżającym się „Europejskim Roku Dialogu Międzykulturowego”, 
podkreśla rolę regionów jako miejsca rzeczywistego spotkania kultur i apeluje do 
Komisji o przedstawienie konkretnych propozycji działań na ten rok oraz o aktywne 
włączenie regionów w proces planowania i realizacji tych działań;

Or. pl

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 22
Ustęp 5 a (nowy)

5a. zgadza się z Komisją co do faktu, że kulturowa oraz językowa różnorodność UE to 
główna zaleta w zakresie konkurencyjności; przypomina państwom członkowskim, 
że nauczanie języków obcych oraz programy wymiany edukacyjnej i kulturalnej 
realizowane w obrębie Unii Europejskiej oraz poza nią wymagają nieustannego 
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wsparcia; przypomina rolę, jaką odgrywają reklamy telewizyjne w dziedzinie 
wymiany międzykulturalnej; wzywa zatem Komisję oraz państwa członkowskie do 
zaniechania wszelkiego finansowania ze środków publicznych przemysłu 
postsynchronizacji;

Or. en

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 23
Ustęp 6

6. wzywa Komisję Europejską do wspierania inicjatyw o charakterze kulturalnym 
w projektach współpracy regionalnej, także na poziomie małych i średnich miast 
(skreślenie) oraz do włączenia wymiaru kulturalnego do inicjatywy „Regiony na rzecz 
przemian gospodarczych”;

Or. de

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 24
Ustęp 6

6. wzywa Komisję Europejską do wspierania inicjatyw o charakterze kulturalnym w 
projektach współpracy regionalnej, także na poziomie miast (zwłaszcza małych 
i średnich), szczególnie w ramach programu INTERREG IV C oraz do włączenia 
wymiaru kulturalnego do inicjatywy „Regiony na rzecz przemian gospodarczych”;

Or. pl

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 25
Ustęp 7

Poprawka nie dotyczy wersji polskiej.

Or. de
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Poprawkę złożyła Filiz Hakaeva Hyusmenova

Poprawka 26
Ustęp 7 a (nowy)

7a. zauważa zwiększone ryzyko występowania ubóstwa oraz ograniczone możliwości 
zatrudnienia dla profesjonalistów działających w sferze sztuki i wzywa Komisję do 
rozwinięcia konkretnego programu mającego na celu promowanie możliwości 
zatrudnienia dla tej grupy docelowej z zamiarem osiągnięcia celów strategii 
lizbońskiej;

Or. bg

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 27
Ustęp 8

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ustanowienia prostych, przejrzystych 
i jasnych zasad wdrażania PPP tak, aby stały się one skutecznym instrumentem 
finansowania przedsięwzięć kulturalnych w regionach i umożliwiły aktywniejsze 
włączenie MŚP;

Or. de

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 28
Ustęp 9

9. przyjmuje z zadowoleniem propozycję Komisji utworzenia Funduszu Kulturalnego 
EU-AKP, jako wkładu UE w proces rozpowszechniania dóbr kultury krajów AKP,
zwraca uwagę, że podobne działania powinny być prowadzone w szczególności 
z krajami objętymi polityką sąsiedztwa (skreślenie).

Or. de
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Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 29
Ustęp 9

9. przyjmuje z zadowoleniem propozycję Komisji utworzenia Funduszu Kulturalnego 
EU-AKP, jako wkładu UE w proces rozpowszechniania dóbr kultury krajów AKP;
zwraca uwagę, że podobne działania powinny być prowadzone w szczególności 
z krajami objętymi polityką sąsiedztwa; w tym kontekście ubolewa nad faktem 
wykluczenia europejskich państw trzecich z programu „Europejska Stolica Kultury”, 
bez zaoferowania im alternatywnego projektu;

Or. pl

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 30
Ustęp 9

9. przyjmuje z zadowoleniem propozycję Komisji utworzenia Funduszu Kulturalnego 
EU-AKP, jako wkładu UE w proces rozpowszechniania dóbr kultury krajów AKP 
oraz OCT; zwraca uwagę, że podobne działania powinny być prowadzone 
w szczególności z krajami objętymi polityką sąsiedztwa;  w tym kontekście ubolewa 
nad faktem wykluczenia państw trzecich z udziału w programie „Europejska Stolica 
Kultury”.

Or. fr

Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 31
Ustęp 9 a (nowy)

9a. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący zachęcenia państw 
członkowskich do pełnego włączenia władz lokalnych i regionalnych 
w kontynuowanie działań wynikających z komunikatu w sprawie europejskiego
programu działań na rzecz kultury w dobie globalizacji świata.

Or. en
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