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Ändringsförslag 1
Justina Vitkauskaite

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet framhåller 
kulturindustrins och den kreativa 
industrins sektorsövergripande karaktär
och dessa industriers globala betydelse för 
världsekonomin och samhällelig 
utveckling. Parlamentet betonar att dessa 
sektorer har en stor lokal och regional 
potential.

1. Europaparlamentet framhåller den 
sektorsövergripande karaktären hos 
kulturindustrin och den kreativa 
industrin, som ett attraktivt 
kommunikationsredskap, och dessa 
industriers globala betydelse för 
världsekonomin¸ för hållbar och smart 
tillväxt för alla samt för innovation, 
företagande, social sammanhållning och 
samhällelig utveckling. Parlamentet 
betonar att dessa sektorer har en stor lokal 
och regional tillväxtpotential med nya 
marknader för företagare inom 
kulturindustrin och den kreativa industrin 
och därmed sysselsättning på 
kulturområdet.

Or. en

Ändringsförslag 2
Nuno Teixeira

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet framhåller 
kulturindustrins och den kreativa industrins 
sektorsövergripande karaktär och dessa 
industriers globala betydelse för 
världsekonomin och samhällelig 
utveckling. Parlamentet betonar att dessa 
sektorer har en stor lokal och regional 
potential.

1. Europaparlamentet framhåller 
kulturindustrins och den kreativa industrins 
sektorsövergripande karaktär och dessa 
industriers globala betydelse för 
världsekonomin, sysselsättningen och 
samhällsutvecklingen. Parlamentet betonar 
att det faktum att dessa sektorer har en stor 
lokal och regional potential är 
grundläggande för att stimulera den 
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ekonomiska verksamheten i EU.

Or. pt

Ändringsförslag 3
Cornelia Ernst

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet konstaterar att 
kreativiteten har rötter på lokal nivå. För 
att den kulturella och den kreativa 
sektorn ska kunna utvecklas behövs det 
alltså lokala nät, kluster, företagskuvöser 
och partnerskap mellan konst och 
vetenskap, industriella institutioner och 
universitet samt företag.

Or. en

Ändringsförslag 4
Justina Vitkauskaite

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att 
kulturindustrin och den kreativa industrin 
bör bli en del av socioekonomiska 
strategier på EU-nivå och nationell nivå. 
Parlamentet betonar att lokala och 
regionala myndigheter, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen, bör uppmuntras till 
att inkludera sina kreativitetsvisioner i sina 
långsiktiga strategier och genomförande av 
politik.

2. Europaparlamentet understryker att 
kulturindustrin och den kreativa industrin 
bör bli en del av socioekonomiska 
strategier på EU-nivå och nationell nivå. 
Parlamentet betonar att lokala och 
regionala myndigheter, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen, bör uppmuntras till 
att inkludera sina kreativitetsvisioner i sina 
långsiktiga strategier och genomförande av 
politik. De bör även förbättra 
finansieringsmöjligheterna för små och 
medelstora företag för att stötta företagare 
som utvecklar nya affärsmodeller för 
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kulturindustrin och den kreativa industrin 
samt för att främja kreativa färdigheter 
och sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 5
Salvatore Caronna

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att 
kulturindustrin och den kreativa industrin 
bör bli en del av socioekonomiska 
strategier på EU-nivå och nationell nivå. 
Parlamentet betonar att lokala och 
regionala myndigheter, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen, bör uppmuntras 
till att inkludera sina kreativitetsvisioner i 
sina långsiktiga strategier och 
genomförande av politik.

2. Europaparlamentet understryker att 
kulturindustrin och den kreativa industrin 
bör bli en del av socioekonomiska 
strategier på EU-nivå och nationell nivå. 
Parlamentet uppmanar även lokala och 
regionala myndigheter, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen, att inkludera 
kulturindustrin och den kreativa industrin 
i sina ekonomiska strategier på medellång 
och lång sikt.

Or. it

Ändringsförslag 6
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att 
kulturindustrin och den kreativa industrin 
bör bli en del av socioekonomiska 
strategier på EU-nivå och nationell nivå. 
Parlamentet betonar att lokala och 
regionala myndigheter, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen, bör uppmuntras till 
att inkludera sina kreativitetsvisioner i sina 
långsiktiga strategier och genomförande av 

2. Europaparlamentet understryker att 
kulturindustrin och den kreativa industrin 
bör bli en del av socioekonomiska 
strategier på EU-nivå och nationell nivå.
Parlamentet understryker behovet av 
ytterligare samordning av olika politiska 
områden, t.ex. industri, utbildning, 
innovation, turism samt regional, 
stadsrelaterad, lokal och geografisk 
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politik. utveckling. Parlamentet betonar att lokala 
och regionala myndigheter, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen, bör uppmuntras till 
att inkludera sina kreativitetsvisioner i sina 
långsiktiga strategier och genomförande av 
politik.

Or. en

Ändringsförslag 7
François Alfonsi

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet betonar att den 
kulturella mångfalden i Europa är en 
avgörande faktor för denna ekonomiska 
sektor, eftersom den ger kraft åt de 
kreativa utvecklingsmöjligheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 8
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet betonar att 
huvudproblemet för små och medelstora 
företag i kulturindustrin och den kreativa 
industrin fortfarande är att det är svårt 
med finansiering. 

Or. ro
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Ändringsförslag 9
Cornelia Ernst

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet påpekar att lokala 
myndigheter spelar en viktig roll för 
infrastruktur, strategier, planering och 
nätverksarbete.

Or. en

Ändringsförslag 10
Justina Vitkauskaite

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
finansiering som finns tillgänglig genom 
den framtida fleråriga budgetramen, det 
vill säga genom Europeiska socialfonden 
och Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, bör användas för att 
hjälpa till att förstärka kulturindustrin och 
den kreativa industrin såväl som nationella, 
regionala och lokala institutioners och 
administrationer kapaciteter att samarbeta 
med dem.

3. Europaparlamentet betonar att 
finansiering som finns tillgänglig genom 
den framtida fleråriga budgetramen, det 
vill säga genom Europeiska socialfonden 
och Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, bör användas för att 
hjälpa till att förstärka kulturindustrin och 
den kreativa industrin såväl som nationella, 
regionala och lokala institutioners och 
administrationers kapaciteter att samarbeta 
med dem, vilket kan öka de ekonomiska 
vinsterna i kulturindustrin och den 
kreativa industrin.

Or. en

Ändringsförslag 11
Salvatore Caronna

Förslag till yttrande
Punkt 3
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
finansiering som finns tillgänglig genom 
den framtida fleråriga budgetramen, det 
vill säga genom Europeiska socialfonden 
och Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, bör användas för att 
hjälpa till att förstärka kulturindustrin och 
den kreativa industrin såväl som nationella, 
regionala och lokala institutioners och 
administrationer kapaciteter att samarbeta 
med dem.

3. Europaparlamentet betonar att 
finansiering som finns tillgänglig genom 
Europeiska socialfonden och Europeiska 
regionala utvecklingsfonden inom den 
framtida fleråriga budgetramen bör 
användas för att hjälpa till att förstärka 
kulturindustrin och den kreativa industrin 
såväl som nationella, regionala och lokala 
institutioners och administrationers
kapaciteter att arbeta tillsammans.

Or. en

Ändringsförslag 12
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
finansiering som finns tillgänglig genom 
den framtida fleråriga budgetramen, det 
vill säga genom Europeiska socialfonden 
och Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, bör användas för att
hjälpa till att förstärka kulturindustrin och 
den kreativa industrin såväl som nationella, 
regionala och lokala institutioners och 
administrationer kapaciteter att samarbeta 
med dem.

3. Europaparlamentet betonar att 
finansiering som finns tillgänglig genom 
den framtida fleråriga budgetramen, det 
vill säga genom Europeiska socialfonden 
och Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, bör användas för att 
hjälpa till att förstärka kulturindustrin och 
den kreativa industrin såväl som nationella, 
regionala och lokala institutioners och 
administrationer kapaciteter att samarbeta 
med dem. Man bör särskilt fokusera på de 
yttersta randområdena, där det är mer 
komplicerat att bygga upp och utveckla en 
kulturindustri och en kreativ industri, 
trots att de berörda befolkningarna har en 
enorm kulturell och kreativ potential just 
på grund av att de är öbor.

Or. pt
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Ändringsförslag 13
Justina Vitkauskaite

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att 
kulturindustrin och den kreativa industrin, 
som möjliga källor till fler och bättre 
arbetstillfällen i regionerna, har möjlighet 
att bidra till social och territoriell 
integration. Parlamentet är oroat för att 
dessa aspekter av kulturindustrin och den 
kreativa industrin inte har analyserats 
tillräckligt. Parlamentet betonar att 
insamlingen av statistiska uppgifter i denna 
sektor är otillräcklig på alla nivåer och i 
synnerhet på regional och lokal nivå.

4. Europaparlamentet påpekar att 
kulturindustrin och den kreativa industrin, 
som möjliga källor till fler och bättre 
arbetstillfällen i regionerna, har möjlighet 
att bidra till social och territoriell 
integration. Parlamentet är oroat för att 
dessa aspekter av kulturindustrin och den 
kreativa industrin inte har analyserats 
tillräckligt. Parlamentet betonar att 
insamlingen av statistiska uppgifter i denna 
sektor är otillräcklig på alla nivåer och i 
synnerhet på regional och lokal nivå. 
Parlamentet betonar att man måste 
analysera hur IKT påverkar kultursektorn 
och den kreativa sektorn, för att se till att 
sektorerna anpassas till den nya tekniska 
omgivningen och kopplas till ny teknisk 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 14
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att 
kulturindustrin och den kreativa industrin, 
som möjliga källor till fler och bättre 
arbetstillfällen i regionerna, har möjlighet 
att bidra till social och territoriell 
integration. Parlamentet är oroat för att 
dessa aspekter av kulturindustrin och den 
kreativa industrin inte har analyserats 
tillräckligt. Parlamentet betonar att 

4. Europaparlamentet påpekar att 
kulturindustrin och den kreativa industrin, 
som möjliga källor till fler och bättre 
arbetstillfällen i regionerna, har möjlighet 
att bidra till social och territoriell 
integration. Parlamentet är oroat för att 
dessa aspekter av kulturindustrin och den 
kreativa industrin inte har analyserats 
tillräckligt. Parlamentet betonar att 
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insamlingen av statistiska uppgifter i denna 
sektor är otillräcklig på alla nivåer och i 
synnerhet på regional och lokal nivå.

insamlingen av statistiska uppgifter i denna 
sektor är otillräcklig på alla nivåer och i 
synnerhet på regional och lokal nivå. 
Parlamentet anser att det bör skapas en 
samlad plattform för lediga jobb och 
finansieringsmöjligheter inom 
kultursektorn och den kreativa sektorn i 
syfte att ge stöd till yrkesaktiva, också i 
början av deras karriärer på dessa 
områden.

Or. bg

Ändringsförslag 15
Cornelia Ernst

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att 
kulturindustrin och den kreativa industrin, 
som möjliga källor till fler och bättre 
arbetstillfällen i regionerna, har möjlighet 
att bidra till social och territoriell 
integration. Parlamentet är oroat för att 
dessa aspekter av kulturindustrin och den
kreativa industrin inte har analyserats 
tillräckligt. Parlamentet betonar att 
insamlingen av statistiska uppgifter i denna 
sektor är otillräcklig på alla nivåer och i 
synnerhet på regional och lokal nivå.

4. Europaparlamentet påpekar att 
kulturindustrin och den kreativa industrin, 
som möjliga källor till fler och bättre 
arbetstillfällen i regionerna, har möjlighet 
att bidra till social och territoriell 
integration. Parlamentet anser att 
tillräcklig hänsyn måste tas till 
missgynnade grupper inom 
kulturindustrin och den kreativa 
industrin. Parlamentet är oroat för att dessa 
aspekter av kulturindustrin och den 
kreativa industrin inte har analyserats 
tillräckligt. Parlamentet betonar att 
insamlingen av statistiska uppgifter i denna 
sektor är otillräcklig på alla nivåer och i 
synnerhet på regional och lokal nivå.

Or. en

Ändringsförslag 16
Oldřich Vlasák
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Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att 
kulturindustrin och den kreativa industrin, 
som möjliga källor till fler och bättre 
arbetstillfällen i regionerna, har möjlighet 
att bidra till social och territoriell 
integration. Parlamentet är oroat för att 
dessa aspekter av kulturindustrin och den 
kreativa industrin inte har analyserats 
tillräckligt. Parlamentet betonar att 
insamlingen av statistiska uppgifter i denna 
sektor är otillräcklig på alla nivåer och i 
synnerhet på regional och lokal nivå.

4. Europaparlamentet påpekar att 
kulturindustrin och den kreativa industrin, 
som möjliga källor till fler och bättre 
arbetstillfällen i regionerna, har möjlighet 
att bidra till social och territoriell 
integration. Parlamentet är oroat för att 
dessa aspekter av kulturindustrin och den 
kreativa industrin inte har analyserats och 
främjats tillräckligt. Parlamentet betonar 
att insamlingen av statistiska uppgifter i 
denna sektor är otillräcklig på alla nivåer 
och i synnerhet på regional och lokal nivå.

Or. en

Ändringsförslag 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att 
kulturindustrin och den kreativa industrin, 
som möjliga källor till fler och bättre 
arbetstillfällen i regionerna, har möjlighet 
att bidra till social och territoriell 
integration. Parlamentet är oroat för att 
dessa aspekter av kulturindustrin och den 
kreativa industrin inte har analyserats 
tillräckligt. Parlamentet betonar att 
insamlingen av statistiska uppgifter i denna 
sektor är otillräcklig på alla nivåer och i 
synnerhet på regional och lokal nivå.

4. Europaparlamentet påpekar att 
kulturindustrin och den kreativa industrin, 
som möjliga källor till fler och bättre 
arbetstillfällen i regionerna, i synnerhet 
underleverantörsuppdrag och 
visstidsuppdrag inom ramen för 
självständig förvärvsverksamhet och 
atypisk verksamhet, har möjlighet att bidra 
till social och territoriell integration. 
Parlamentet är oroat för att dessa aspekter 
av kulturindustrin och den kreativa 
industrin inte har analyserats tillräckligt. 
Parlamentet betonar att insamlingen av 
statistiska uppgifter i denna sektor är 
otillräcklig på alla nivåer och i synnerhet 
på regional och lokal nivå.

Or. ro
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Ändringsförslag 18
Salvatore Caronna

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet anser att 
kulturindustrin och den kreativa industrin 
kan bidra till att stimulera omställningen i 
lokala ekonomier genom att främja 
uppkomsten av nya ekonomiska 
aktiviteter som skapar nya och hållbara 
arbetstillfällen och ökar de europeiska 
regionernas och städernas 
attraktionskraft.

Or. it

Ändringsförslag 19
Justina Vitkauskaite

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att kreativa 
människor, varor och tjänster bör utgöra 
grunden till en stark inre europeisk 
marknad och väl utvecklade regioner. 
Parlamentet uppmanar till ett bättre 
nyttjande av kulturindustrin och den 
kreativa industrin för att locka nya 
investeringar och olika talanger till Europa. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
stödja affärsmodeller som är anpassade till 
den begränsade europeiska marknaden, 
vilket skulle möjliggöra rörlighet för 
konstnärer och personer som jobbar inom 
kulturindustrin och den kreativa industrin 
och hjälpa dem att överbrygga hinder med 
koppling till olika skattesystem eller 

5. Europaparlamentet anser att kreativa 
människor, varor och tjänster bör utgöra 
grunden till en stark inre europeisk 
marknad och väl utvecklade regioner. 
Parlamentet uppmanar till ett bättre 
nyttjande av kulturindustrin och den 
kreativa industrin för att locka nya 
investeringar och olika talanger till Europa. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att
stimulera och sprida kreativiteten på alla 
ekonomiska områden genom tjänster som 
stärker innovation och företagande och 
att stödja affärsmodeller som är anpassade 
till den begränsade europeiska marknaden, 
vilket skulle möjliggöra rörlighet för 
konstnärer och personer som jobbar inom 
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sociala system och språkbarriärer. kulturindustrin och den kreativa industrin 
och hjälpa dem att överbrygga hinder med 
koppling till olika skattesystem eller 
sociala system och språkbarriärer och 
samtidigt bidra till att utveckla den 
kulturella mångfalden.

Or. en

Ändringsförslag 20
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att kreativa 
människor, varor och tjänster bör utgöra 
grunden till en stark inre europeisk 
marknad och väl utvecklade regioner. 
Parlamentet uppmanar till ett bättre 
nyttjande av kulturindustrin och den 
kreativa industrin för att locka nya 
investeringar och olika talanger till Europa. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
stödja affärsmodeller som är anpassade till 
den begränsade europeiska marknaden, 
vilket skulle möjliggöra rörlighet för 
konstnärer och personer som jobbar inom 
kulturindustrin och den kreativa industrin 
och hjälpa dem att överbrygga hinder med 
koppling till olika skattesystem eller 
sociala system och språkbarriärer.

5. Europaparlamentet anser att kreativa 
människor, varor och tjänster bör utgöra 
grunden till en stark inre europeisk 
marknad och väl utvecklade regioner. 
Parlamentet uppmanar till ett bättre 
nyttjande av kulturindustrin och den 
kreativa industrin för att locka nya 
investeringar och olika talanger till Europa. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att vidta lämpliga sociala åtgärder och 
skatteåtgärder för att stödja den kreativa 
ekonomin. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja affärsmodeller 
som är anpassade till den europeiska 
marknaden, vilket skulle möjliggöra 
rörlighet för konstnärer och personer som 
jobbar inom kulturindustrin och den 
kreativa industrin och hjälpa dem att 
överbrygga hinder med koppling till olika 
skattesystem eller sociala system och 
språkbarriärer.

Or. en

Ändringsförslag 21
Salvatore Caronna
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Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att kreativa 
människor, varor och tjänster bör utgöra 
grunden till en stark inre europeisk 
marknad och väl utvecklade regioner. 
Parlamentet uppmanar till ett bättre 
nyttjande av kulturindustrin och den 
kreativa industrin för att locka nya 
investeringar och olika talanger till Europa. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
stödja affärsmodeller som är anpassade 
till den begränsade europeiska 
marknaden, vilket skulle möjliggöra 
rörlighet för konstnärer och personer som 
jobbar inom kulturindustrin och den 
kreativa industrin och hjälpa dem att 
överbrygga hinder med koppling till olika 
skattesystem eller sociala system och 
språkbarriärer.

5. Europaparlamentet anser att kreativa 
människor, varor och tjänster bör utgöra 
grunden till en stark inre europeisk 
marknad och väl utvecklade regioner. 
Parlamentet uppmanar till ett bättre 
nyttjande av kulturindustrin och den 
kreativa industrin för att locka nya 
investeringar och olika talanger till Europa, 
utan att blunda för att nästan alla företag 
i den här sektorn är mikroföretag, små 
och medelstora företag och 
egenföretagare. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och regionerna att 
inrätta strategier för att möjliggöra 
rörlighet för konstnärer och personer som 
jobbar inom kulturindustrin och den 
kreativa industrin och hjälpa dem att 
överbrygga hinder, t.ex. med koppling till 
olika skattesystem eller sociala system och 
språkbarriärer.

Or. it

Ändringsförslag 22
Justina Vitkauskaite

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att olika 
kompetenser som omfattas av dessa 
industrier och samverkan mellan skapare 
och teknik bör stödjas genom inrättandet 
av lokala och regionala plattformar.

6. Europaparlamentet anser att olika 
kompetenser som omfattas av dessa 
industrier och samverkan mellan skapare 
och teknik bör stödjas genom inrättandet 
av lokala och regionala plattformar och 
kreativa, kulturella och industriella 
kluster.

Or. en
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Ändringsförslag 23
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att olika 
kompetenser som omfattas av dessa 
industrier och samverkan mellan skapare 
och teknik bör stödjas genom inrättandet 
av lokala och regionala plattformar.

6. Europaparlamentet anser att olika 
kompetenser som omfattas av dessa 
industrier och samverkan mellan skapare 
och teknik bör stödjas genom inrättandet 
av lokala och regionala plattformar som 
skulle skapa synergier och bidra till att 
hitta metoder för att finansiera kreativitet 
och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 24
Nuno Teixeira

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att olika 
kompetenser som omfattas av dessa 
industrier och samverkan mellan skapare 
och teknik bör stödjas genom inrättandet 
av lokala och regionala plattformar.

6. Europaparlamentet hävdar att olika 
kompetenser som omfattas av dessa 
industrier och samverkan mellan skapare 
och teknik bör stödjas genom inrättandet 
av EU-omfattande samarbetsnätverk och
lokala och regionala plattformar för att 
främja utbyte av kunskap och bästa 
företagspraxis.

Or. pt

Ändringsförslag 25
Justina Vitkauskaite
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Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påpekar att 
kulturindustrin och den kreativa industrin 
bidrar till att upprätthålla Europas oerhörda 
kulturella och historiska arv samt
byggnadskulturarv. Parlamentet betonar 
att de kulturella och kreativa sektorerna är 
av enormt intresse för turister från länder 
både i och utanför EU. Med tanke på detta 
mervärde anser parlamentet att de 
kulturella och kreativa sektorerna bör få 
ett starkt stöd från EU:s framtida budget 
eftersom de medför viktiga ekonomiska 
möjligheter.

7. Europaparlamentet påpekar att 
kulturindustrin och den kreativa industrin 
bidrar till att upprätthålla Europas oerhörda 
kulturella, historiska och arkitektoniska 
arv och även till social integration och 
bättre utbildning. Parlamentet betonar att 
de kulturella och kreativa sektorerna är av 
enormt intresse för turister från länder både 
i och utanför EU och fungerar som en 
kontaktpunkt dem emellan.

Or. en

Ändringsförslag 26
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påpekar att 
kulturindustrin och den kreativa industrin 
bidrar till att upprätthålla Europas oerhörda 
kulturella och historiska arv samt 
byggnadskulturarv. Parlamentet betonar att 
de kulturella och kreativa sektorerna är av 
enormt intresse för turister från länder både 
i och utanför EU. Med tanke på detta 
mervärde anser parlamentet att de 
kulturella och kreativa sektorerna bör få ett 
starkt stöd från EU:s framtida budget 
eftersom de medför viktiga ekonomiska 
möjligheter.

7. Europaparlamentet påpekar att 
kulturindustrin och den kreativa industrin 
bidrar till att upprätthålla Europas oerhörda 
kulturella och historiska arv samt 
byggnadskulturarv. Parlamentet betonar att 
de kulturella och kreativa sektorerna är av 
enormt intresse för turister från länder både 
i och utanför EU. Med tanke på detta 
mervärde anser parlamentet att samråd bör 
hållas med de kulturella och kreativa 
sektorerna när landstrategidokumenten 
utarbetas för 2014–2020 och att de även 
bör få ett starkt stöd från EU:s framtida 
budget eftersom de medför viktiga 
ekonomiska möjligheter.

Or. ro
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Ändringsförslag 27
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påpekar att 
kulturindustrin och den kreativa industrin 
bidrar till att upprätthålla Europas oerhörda 
kulturella och historiska arv samt 
byggnadskulturarv. Parlamentet betonar att
de kulturella och kreativa sektorerna är av 
enormt intresse för turister från länder både 
i och utanför EU. Med tanke på detta 
mervärde anser parlamentet att de 
kulturella och kreativa sektorerna bör få ett 
starkt stöd från EU:s framtida budget 
eftersom de medför viktiga ekonomiska 
möjligheter.

7. Europaparlamentet påpekar att 
kulturindustrin och den kreativa industrin 
bidrar till att upprätthålla Europas oerhörda 
kulturella och historiska arv samt 
byggnadskulturarv och betonar betydelsen 
av det flyttbara kulturarvet, t.ex. 
konstföremål som visar på den mänskliga 
kreativiteten från förhistorisk tid till våra 
dagar. Parlamentet betonar att de kulturella 
och kreativa sektorerna är av enormt 
intresse för turister från länder både i och 
utanför EU. Med tanke på detta mervärde 
anser parlamentet att de kulturella och 
kreativa sektorerna bör få ett starkt stöd 
från EU:s framtida budget eftersom de 
medför viktiga ekonomiska möjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 28
Salvatore Caronna

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påpekar att 
kulturindustrin och den kreativa industrin 
bidrar till att upprätthålla Europas oerhörda 
kulturella och historiska arv samt 
byggnadskulturarv. Parlamentet betonar att 
de kulturella och kreativa sektorerna är av 
enormt intresse för turister från länder 
både i och utanför EU. Med tanke på detta
mervärde anser parlamentet att de 

7. Europaparlamentet påpekar att 
kulturindustrin och den kreativa industrin 
bidrar till att upprätthålla och bättre 
utnyttja Europas oerhörda konstnärliga,
kulturella och historiska arv samt 
byggnadskulturarv. Parlamentet betonar att 
de kulturella och kreativa sektorerna spelar 
en avgörande roll för att utveckla och 
stärka EU:s turismsektor i sin helhet. Med 
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kulturella och kreativa sektorerna bör få ett 
starkt stöd från EU:s framtida budget 
eftersom de medför viktiga ekonomiska 
möjligheter.

tanke på detta mervärde anser parlamentet 
att de kulturella och kreativa sektorerna bör 
få ett starkt stöd från EU:s framtida budget 
eftersom de medför viktiga ekonomiska 
möjligheter.

Or. it

Ändringsförslag 29
Juozas Imbrasas

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påpekar att 
kulturindustrin och den kreativa industrin 
bidrar till att upprätthålla Europas oerhörda 
kulturella och historiska arv samt 
byggnadskulturarv. Parlamentet betonar att 
de kulturella och kreativa sektorerna är av 
enormt intresse för turister från länder både 
i och utanför EU. Med tanke på detta 
mervärde anser parlamentet att de 
kulturella och kreativa sektorerna bör få 
ett starkt stöd från EU:s framtida budget 
eftersom de medför viktiga ekonomiska 
möjligheter.

7. Europaparlamentet påpekar att 
kulturindustrin och den kreativa industrin 
bidrar till att upprätthålla Europas oerhörda 
kulturella och historiska arv samt 
byggnadskulturarv. Parlamentet betonar att 
de kulturella och kreativa sektorerna är av 
enormt intresse för turister från länder både 
i och utanför EU. Med tanke på detta 
mervärde anser parlamentet att 
kultursektorn och i synnerhet den kreativa 
sektorn bör få ett starkt stöd från EU:s 
framtida budget eftersom de medför viktiga 
ekonomiska möjligheter.

Or. lt

Ändringsförslag 30
Justina Vitkauskaite

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet framhåller vikten av 
utbildningsprojekt för att främja kreativitet 
från tidig ålder. Parlamentet betonar att 
lokala och regionala myndigheter kan spela 

8. Europaparlamentet framhåller vikten av 
utbildningsprojekt för att främja kreativitet 
från tidig ålder och för att stödja konst-
och kulturutbildning genom att främja 
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en viktig roll i denna process eftersom de 
ofta är ansvariga för förskola och 
grundskoleutbildning.

intresset för den kreativa industrins arbete 
och produkter i grund- och 
gymnasieskola. Parlamentet betonar att 
eftersom lokala och regionala myndigheter 
ofta är ansvariga för förskole- och 
grundskoleutbildning kan de spela en 
viktig pedagogisk och kulturell roll i 
denna process för att betrakta kultur och 
kreativitet som en fast beståndsdel av 
region- och stadsutvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet framhåller vikten av 
utbildningsprojekt för att främja kreativitet 
från tidig ålder. Parlamentet betonar att 
lokala och regionala myndigheter kan spela 
en viktig roll i denna process eftersom de 
ofta är ansvariga för förskola och 
grundskoleutbildning.

8. Europaparlamentet framhåller vikten av 
utbildningsprojekt för att främja kreativitet 
från tidig ålder. Parlamentet betonar att 
lokala och regionala myndigheter kan spela 
en viktig roll i denna process eftersom de 
ofta är ansvariga för förskole- och 
grundskoleutbildning. Parlamentet 
efterlyser stöd till konststudenter genom 
lån med låg eller ingen ränta, en bred 
uppsättning stipendier och bidrag samt 
kortare utbildningsperiod, särskilt vad 
gäller läskurserna inom 
masterprogrammen, och stöd till 
ungdomsföretagande och små och 
medelstora företag inom kultursektorn 
och den kreativa sektorn.

Or. bg

Ändringsförslag 32
Oldřich Vlasák
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Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet framhåller vikten av 
utbildningsprojekt för att främja kreativitet 
från tidig ålder. Parlamentet betonar att 
lokala och regionala myndigheter kan spela 
en viktig roll i denna process eftersom de 
ofta är ansvariga för förskola och 
grundskoleutbildning.

8. Europaparlamentet framhåller vikten av 
utbildningsprojekt för att främja kreativitet 
från tidig ålder. Parlamentet betonar att 
lokala och regionala myndigheter kan spela 
en viktig roll i denna process eftersom de 
ofta är ansvariga för förskole- och 
grundskoleutbildning och understryker 
betydelsen av icke-formell utbildning för 
vuxna för att anpassa sig till en ständigt 
föränderlig arbetsmarknad.

Or. en

Ändringsförslag 33
Salvatore Caronna

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet framhåller vikten av 
utbildningsprojekt för att främja kreativitet 
från tidig ålder. Parlamentet betonar att 
lokala och regionala myndigheter kan
spela en viktig roll i denna process 
eftersom de ofta är ansvariga för förskola
och grundskoleutbildning.

8. Europaparlamentet framhåller vikten av 
utbildningsprojekt för att främja kreativitet 
från tidig ålder. Parlamentet betonar att 
lokala och regionala myndigheter borde
spela en viktig roll i denna process 
eftersom de ofta är ansvariga för förskole-
och grundskoleutbildning.

Or. it


