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Ændringsforslag 376
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I - nr. 5 - punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kulturelle og kreative industrier 1. Kulturelle og kreative sektorer

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gælder hele teksten, idet ordene "Kulturelle og kreative industrier" 
erstattes af "kulturelle og kreative sektorer". 

Ændringsforslag 377
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I - nr. 5 - punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kulturelle og kreative industrier 1. Kulturelle og kreative sektorer

Or. en

Ændringsforslag 378
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Faktablad om videns- og 
innovationsfællesskabet "Kulturelle og 

Faktablad om videns- og 
innovationsfællesskabet "Kulturelle og 
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kreative industrier" kreative sektorer"

Or. en

Ændringsforslag 379
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 7 - underpunkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kulturelle og kreative industrier kan skabe 
en horisontal løsning på en række 
voksende udfordringer, som er permanente, 
og som kan imødegås ved hjælp af 
forsknings- og innovationsaktiviteter. 
Disse udfordringer kan inddeles i fire 
søjler: 1) europæernes kreativitet, 
kulturelle mangfoldighed og værdier; 2) 
europæisk identitet og samhørighed; 3) 
europæisk beskæftigelse, økonomisk 
modstandsdygtighed og intelligent vækst 
og 4) Europa som en global aktør.

Kulturelle og kreative sektorer1a kan skabe 
en horisontal løsning på en række 
voksende udfordringer, som er permanente, 
og som kan imødegås ved hjælp af 
uddannelses-, forsknings- og 
innovationsaktiviteter. Disse udfordringer 
kan inddeles i fire søjler: 1) europæernes 
kreativitet, kulturelle mangfoldighed og 
værdier; 2) europæisk identitet og 
samhørighed; 3) europæisk beskæftigelse, 
økonomisk modstandsdygtighed og 
intelligent vækst og 4) Europa som en 
global aktør.

_________________
1a "kulturelle og kreative sektorer": alle 
sektorer, hvis aktiviteter er baseret på 
kulturelle værdier og/eller kunstneriske 
og andre kreative udtryksformer, hvad 
enten disse aktiviteter er markeds- eller 
ikkemarkedsorienterede, uanset hvilken 
type struktur der gennemfører dem, samt 
hvordan den struktur finansieres. Disse 
aktiviteter omfatter udvikling, skabelse, 
fremstilling, formidling og bevarelse af 
varer og tjenesteydelser, som giver 
kulturelle, kunstneriske og/eller andre 
kreative udfoldelser konkret form, samt 
funktioner i tilknytning hertil som 
undervisning og forvaltning. De kulturelle 
og kreative sektorer omfatter bl.a. 
arkitektur, arkiver, biblioteker og museer, 
kunsthåndværk, audiovisuelle 
produktioner (såsom film, tv, videospil og 
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multimedier), materiel og immateriel 
kulturarv, design, festivaler, musik, 
litteratur, udøvende kunstarter, 
forlagsvirksomhed, radio og visuelle 
kunstarter. Forordning (EU) nr. 
1295/2013 af 11. december 2013 om 
oprettelse af programmet Et Kreativt 
Europa (2014-2020). 

Or. en

Ændringsforslag 380
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 7 - underpunkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kulturelle og kreative industrier kan skabe 
en horisontal løsning på en række 
voksende udfordringer, som er permanente, 
og som kan imødegås ved hjælp af 
forsknings- og innovationsaktiviteter. 
Disse udfordringer kan inddeles i fire 
søjler: 1) europæernes kreativitet, 
kulturelle mangfoldighed og værdier; 2) 
europæisk identitet og samhørighed; 3) 
europæisk beskæftigelse, økonomisk 
modstandsdygtighed og intelligent vækst 
og 4) Europa som en global aktør.

Kulturelle og kreative industrier kan skabe 
en horisontal løsning på en række 
voksende udfordringer, som er permanente, 
og som kan imødegås ved hjælp af 
forsknings- og innovationsaktiviteter. 
Disse udfordringer kan inddeles i fire 
søjler: 1) europæernes kreativitet, 
kulturelle og sproglige mangfoldighed og 
værdier; 2) europæisk identitet og 
samhørighed; 3) europæisk beskæftigelse, 
økonomisk modstandsdygtighed og 
intelligent vækst og 4) Europa som en 
global aktør.

Or. en

Ændringsforslag 381
Elena Lizzi

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 7 - underpunkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kulturelle og kreative industrier kan skabe 
en horisontal løsning på en række 

Kulturelle og kreative industrier kan skabe 
en horisontal løsning på en række 
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voksende udfordringer, som er permanente, 
og som kan imødegås ved hjælp af 
forsknings- og innovationsaktiviteter. 
Disse udfordringer kan inddeles i fire 
søjler: 1) europæernes kreativitet, 
kulturelle mangfoldighed og værdier; 2) 
europæisk identitet og samhørighed; 3) 
europæisk beskæftigelse, økonomisk 
modstandsdygtighed og intelligent vækst 
og 4) Europa som en global aktør.

voksende udfordringer, som er permanente, 
og som kan imødegås ved hjælp af 
forsknings- og innovationsaktiviteter. 
Disse udfordringer kan inddeles i fire 
søjler: 1) kreativitet i Europa 2) Europæisk 
samhørighed 3) europæisk beskæftigelse, 
økonomisk modstandsdygtighed og 
intelligent vækst og 4) Europa som en 
global aktør.

Or. en

Ændringsforslag 382
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 7 - underpunkt 2 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europæernes kreativitet og kulturelle 
mangfoldighed afhænger af 
modstandsdygtige og robuste kulturelle og 
kreative sektorer. Disse sektorer, navnlig 
den audiovisuelle sektor og musiksektoren, 
står imidlertid over for en række 
udfordringer som følge af den øgede 
konkurrence fra globale aktører og den 
digitale omstilling.

Europæernes kreativitet og kulturelle 
mangfoldighed afhænger af 
modstandsdygtige og robuste kulturelle og 
kreative sektorer, navnlig kunstnere, som 
udgør rygraden i de kulturelle og kreative 
sektorer. Disse sektorer, navnlig den 
audiovisuelle sektor og musiksektoren, står 
imidlertid over for en række udfordringer 
som følge af den øgede konkurrence fra 
globale aktører og den digitale omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 383
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 7 - underpunkt 2 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europæernes kreativitet og kulturelle Europæernes kreativitet og kulturelle og 
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mangfoldighed afhænger af 
modstandsdygtige og robuste kulturelle og 
kreative sektorer. Disse sektorer, navnlig 
den audiovisuelle sektor og musiksektoren, 
står imidlertid over for en række 
udfordringer som følge af den øgede 
konkurrence fra globale aktører og den 
digitale omstilling.

sproglige mangfoldighed afhænger af 
modstandsdygtige og robuste kulturelle og 
kreative sektorer. Disse sektorer, navnlig 
den audiovisuelle sektor og musiksektoren, 
står imidlertid over for en række 
udfordringer som følge af den øgede 
konkurrence fra globale aktører og den 
digitale omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 384
Elena Lizzi

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 7 - underpunkt 2 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europæernes kreativitet og kulturelle 
mangfoldighed afhænger af 
modstandsdygtige og robuste kulturelle og 
kreative sektorer. Disse sektorer, navnlig 
den audiovisuelle sektor og musiksektoren, 
står imidlertid over for en række 
udfordringer som følge af den øgede 
konkurrence fra globale aktører og den 
digitale omstilling.

Europæernes kreativitet afhænger af 
modstandsdygtige og robuste kulturelle og 
kreative sektorer. Disse sektorer, navnlig 
den audiovisuelle sektor og musiksektoren, 
står imidlertid over for en række 
udfordringer som følge af den øgede 
konkurrence fra globale aktører og den 
digitale omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 385
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 7 - underpunkt 2 - led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— Producenter, distributører, radio- og 
tv-selskaber, biografer og alle typer af 
kulturelle organisationer er nødt til at 
innovere for at tiltrække nye 
publikumsgenerationer.

— Producenter, kunstnere, 
distributører, radio- og tv-selskaber og alle 
typer af kulturelle organisationer og 
virksomheder er nødt til at innovere for at 
tiltrække og udvide deres nye 
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publikumsgenerationer og at udvikle nye 
processer, tjenester, kulturelt indhold og 
nye former for kreativ praksis, der giver 
samfundsmæssig værdi.

Or. en

Ændringsforslag 386
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 7 - underpunkt 2 - led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— Manglen på iværksætteri og 
tværgående færdigheder i de kulturelle og 
kreative industrier28vedrører både nye 
undersektorer og de meget modne 
undersektorer, som undergår en 
gennemgribende digital omstilling. Disse 
færdigheder er nødvendige for innovation 
og er afgørende i lyset af de ændringer på 
arbejdsmarkedet, som sektoren står over 
for.

— Manglen på iværksætteri og 
tværgående færdigheder i de kulturelle og 
kreative industrier28 vedrører både nye 
undersektorer og de meget modne 
undersektorer, som undergår en 
gennemgribende digital omstilling. Disse 
færdigheder er nødvendige for innovation 
og er afgørende i lyset af de ændringer på 
arbejdsmarkedet, som sektoren står over 
for.

_________________ _________________
28 De kulturelle og kreative studier på 
europæiske universiteter er for det meste 
fokuseret på den "kreative del", og de 
færdiguddannede er ikke altid klar til at 
komme ind på det moderne arbejdsmarked, 
fordi de mangler tværsektorielle 
færdigheder (inden for iværksætteri, 
digitalisering og finansiel forvaltning). 
Med hensyn til de videregående 
uddannelsesinstitutioner er EU bagud i 
forhold til USA inden for kommunikation- 
og medieuddannelser (mens EU's 
universiteter klarer sig bedre inden for 
mere traditionelle discipliner såsom kunst 
og design eller udøvende kunstarter).

28 De kulturelle og kreative studier på 
europæiske universiteter er for det meste 
fokuseret på den "kreative del", og de 
færdiguddannede er ikke altid klar til at 
komme ind på det moderne arbejdsmarked, 
fordi de mangler tværsektorielle 
færdigheder (inden for iværksætteri, 
digitalisering og finansiel forvaltning). 
Med hensyn til de videregående 
uddannelsesinstitutioner er EU bagud i 
forhold til USA inden for kommunikation- 
og medieuddannelser (mens EU's 
universiteter klarer sig bedre inden for 
mere traditionelle discipliner såsom kunst 
og design eller udøvende kunstarter).

Or. en
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Ændringsforslag 387
Elena Lizzi

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 7 - underpunkt 3 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsmæssige udfordringer, der 
vedrører europæisk identitet og 
samhørighed, kan generelt beskrives ud fra 
manglen på "broer", der forbinder 
forskellige dele af samfundet, herunder 
forskellige territorier. De omfatter 
spørgsmål vedrørende social udstødelse, 
behovet for at opbygge tættere 
interkulturelle forbindelser og udvikle en 
følelse af fælles tilhørsforhold baseret på 
vores kulturelle mangfoldighed og fælles 
arv, hvilket kan imødegås gennem mere 
samfundsdeltagelse, innovationer inden 
for design, arkitektur og udnyttelsen af 
offentlige rum samt kulturbaseret social 
innovation. Der er navnlig tale om 
følgende udfordringer:

Samfundsmæssige udfordringer, der 
vedrører europæisk samhørighed, kan 
generelt beskrives ud fra manglen på 
"broer", der forbinder forskellige dele af 
samfundet, herunder forskellige 
mindretalssprog og territorier. Kulturel 
mangfoldighed og fælles arv skal tackles 
gennem mere samfundsdeltagelse, 
innovation inden for design, arkitektur og 
anvendelse af offentlige steder samt 
kulturbaseret samfundsinnovation. Dette 
gælder især for:

Or. en

Ændringsforslag 388
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 7 - underpunkt 3 - led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— Der er et begrænset samarbejde 
mellem forskere og mellem forskning og 
industrien samt utilstrækkelig koordinering 
af FoU-indsatsen, udveksling af metoder, 
resultater og bedste praksis. Desuden er 
størstedelen af forskningen i de kulturelle 
og kreative industrier ikke blevet oversat, 
hvilket fører til gentagelser, da forskere 
ofte ikke er bevidste om lignende projekter.

— Der er et begrænset samarbejde 
mellem forskere og mellem forskning og 
industrien, organisationerne i den 
offentlige sektor og den tredje sektor samt 
utilstrækkelig koordinering af FoU-
indsatsen, udveksling af metoder, resultater 
og bedste praksis.  Desuden er størstedelen 
af forskningen i de kulturelle og kreative 
industrier og den kulturelle og kreative 
sektor ikke blevet oversat, hvilket fører til 
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gentagelser, da forskere ofte ikke er 
bevidste om lignende projekter.

Or. en

Ændringsforslag 389
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 7 - underpunkt 3 - led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— Der er et begrænset samarbejde 
mellem forskere og mellem forskning og 
industrien samt utilstrækkelig koordinering 
af FoU-indsatsen, udveksling af metoder, 
resultater og bedste praksis. Desuden er 
størstedelen af forskningen i de kulturelle 
og kreative industrier ikke blevet oversat, 
hvilket fører til gentagelser, da forskere 
ofte ikke er bevidste om lignende projekter.

— Der er et begrænset samarbejde 
mellem forskere og mellem forskning og 
industrien samt utilstrækkelig koordinering 
af FoU-indsatsen, udveksling af metoder, 
resultater og bedste praksis.  Desuden er 
størstedelen af forskningen i de kulturelle 
og kreative sektorer ikke blevet oversat, 
hvilket fører til gentagelser, da forskere 
ofte ikke er bevidste om lignende projekter.

Or. en

Ændringsforslag 390
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 7 - underpunkt 3 - led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— En betydelig del af de regionale 
prioriteter for intelligent specialisering i 
Europa henviser til kultur ud fra andre 
synsvinkler (f.eks. kulturarv, kreative 
industrier osv.). I betragtning af den vigtige 
rolle, som kultur og kreativitet spiller for 
den økonomiske og sociale udvikling i 
byer og regioner, og deres evne til 
yderligere at bidrage til afhjælpning af 

— En betydelig del af de regionale 
prioriteter for intelligent specialisering i 
Europa henviser til kultur ud fra andre 
synsvinkler (f.eks. kulturarv, kreative 
industrier osv.). I betragtning af den vigtige 
rolle, som kultur og kreativitet spiller for 
den økonomiske og sociale udvikling i 
byer og regioner, og deres evne til 
yderligere at bidrage til afhjælpning af 
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uligheder i Europa, har VIF'et for kulturelle 
og kreative industrier et meget stort 
potentiale.

uligheder i Europa, har VIF'et for kulturelle 
og kreative sektorer et meget stort 
potentiale.

Or. en

Ændringsforslag 391
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 7 - underpunkt 4 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udfordringer i forbindelse med europæisk 
beskæftigelse, økonomisk 
modstandsdygtighed og intelligent vækst 
omfatter økonomiske spørgsmål som 
arbejdsløshed (især 
ungdomsarbejdsløshed) og global 
konkurrence.

De nuværende udfordringer i forbindelse 
med europæisk beskæftigelse, økonomisk 
modstandsdygtighed og intelligent vækst 
omfatter sociale og økonomiske spørgsmål 
som arbejdsløshed (især 
ungdomsarbejdsløshed), utilstrækkelige 
arbejdsvilkår, mangel på færdigheder 
(især digitale færdigheder) og voksende 
global konkurrence.

Or. en

Ændringsforslag 392
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 7 - underpunkt 4 - led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— De europæiske industrier 
udfordres af digitaliseringen og 
globaliseringen og disses stærke 
indflydelse på, hvordan kunstnere 
producerer og distribuerer deres værker og 
forholder sig til publikum. DVD-
markedernes kollaps, forbrugernes nye 
forventninger og de amerikanske studiers 

— De europæiske kulturelle og 
kreative sektorer er stærkt påvirkede af 
digitalisering og teknologisk innovation i 
en globaliseret verden. Denne udvikling 
har ændret den måde, hvorpå kunstnere 
producerer og distribuerer deres værker; 
den udfordrer de traditionelle 
forretningsmodeller for de kulturelle og 
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fortsatte magt, ledsaget af fremkomsten af 
globale digitale giganter som Amazon, 
ITunes, Google og Netflix, har påvirket 
den traditionelle værdikæde.

kreative industrier, og den har 
grundlæggende ændret forbrugernes 
forventninger og adfærd. Sammenbruddet 
af markeder, der sælger fysiske varer 
såsom cd'er og dvd'er, ledsaget af 
fremkomsten af globale digitale udbydere 
af indhold, såsom Alibaba, Amazon, 
Apple, Facebook og Google, samt de ikke-
europæiske indholdsproducerende 
virksomheder har haft en massiv 
indvirkning på den traditionelle 
værdikæde. 

Or. en

Ændringsforslag 393
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 7 - underpunkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endelig er det vigtigt for Europa som 
global aktør at fremme udbredelsen af 
kulturelt indhold, som er skabt i Europa. 
Europa er nødt til at forblive 
konkurrencedygtig i det globale digitale 
kapløb om at skabe nye teknologier (f.eks. 
AI, IoT, blockchain), hvor de kulturelle og 
kreative industrier er vigtige producenter 
af indhold, produkter og tjenester på 
globalt plan. På globalt plan bidrager de 
kulturelle og kreative industrier (f.eks. 
design, arkitektur osv.) desuden aktivt til 
bæredygtig udvikling og fremmer grøn 
innovation, mens kulturelt indhold 
(litteratur, film og kunst) kan øge 
bevidstheden om miljømæssige problemer 
og informere offentligheden.

Endelig er det vigtigt for EU som global 
aktør at fremme formidlingen af 
europæisk kulturelt indhold. Europa er 
nødt til at forblive konkurrencedygtig i det 
globale digitale kapløb om at skabe nye 
teknologier, hvor de kulturelle og kreative 
sektorer er vigtige producenter af indhold, 
produkter og tjenester. På globalt plan 
bidrager de kulturelle og kreative sektorer 
desuden aktivt til bæredygtig udvikling og 
fremmer grøn innovation, mens kulturelt 
indhold kan øge bevidstheden om 
miljømæssige problemer og informere og 
påvirke den offentlige opinion.

Or. en

Ændringsforslag 394
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Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 7 - underpunkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endelig er det vigtigt for Europa som 
global aktør at fremme udbredelsen af 
kulturelt indhold, som er skabt i Europa. 
Europa er nødt til at forblive 
konkurrencedygtig i det globale digitale 
kapløb om at skabe nye teknologier (f.eks. 
AI, IoT, blockchain), hvor de kulturelle og 
kreative industrier er vigtige producenter 
af indhold, produkter og tjenester på 
globalt plan. På globalt plan bidrager de 
kulturelle og kreative industrier (f.eks. 
design, arkitektur osv.) desuden aktivt til 
bæredygtig udvikling og fremmer grøn 
innovation, mens kulturelt indhold 
(litteratur, film og kunst) kan øge 
bevidstheden om miljømæssige problemer 
og informere offentligheden.

Endelig er det vigtigt for Europa som 
global aktør at fremme formidlingen af 
kulturelt indhold, som er skabt i Europa. 
Europa er nødt til at forblive 
konkurrencedygtig i det globale digitale 
kapløb om at skabe nye teknologier (f.eks. 
AI, IoT, blockchain), hvor de kulturelle og 
kreative sektorer er vigtige producenter af 
indhold, produkter og tjenester på globalt 
plan. På globalt plan bidrager de kulturelle 
og kreative sektorer (f.eks. design, 
arkitektur osv.) desuden aktivt til 
bæredygtig udvikling og fremmer grøn 
innovation, mens kulturelt indhold 
(litteratur, film og kunst) kan øge 
bevidstheden om miljømæssige problemer 
og informere offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 395
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 8 - underpunkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et EIT-VIF for kulturelle og kreative 
industrier vil – med dets holistiske og 
integrerede tilgang – bidrage til at imødegå 
alle ovennævnte udfordringer. Ved at 
dække næsten alle sektorer i vores liv, 
samfund og økonomi vil et sådant VIF 
være yderst relevant, når det gælder 
økonomiske og samfundsmæssige 
virkninger og skabelsen af strategiske 

Et EIT-VIF for kulturelle og kreative 
sektorer vil – med dets holistiske og 
integrerede tilgang – bidrage til at imødegå 
alle ovennævnte udfordringer. Ved at 
dække næsten alle sektorer i vores liv, 
samfund og økonomi vil et sådant VIF 
være yderst relevant, når det gælder 
økonomiske og samfundsmæssige 
virkninger og skabelsen af strategiske 
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muligheder for økonomisk, teknologisk og 
social innovation.

muligheder for økonomisk, teknologisk og 
social innovation.

Or. en

Ændringsforslag 396
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 8 - underpunkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kulturbaserede og kreativitetsdrevne 
innovationer fremmer den europæiske 
konkurrenceevne enten direkte ved at 
skabe nye virksomheder og job eller 
indirekte ved at skabe sektoroverskridende 
fordele for økonomien som helhed, 
forbedre livskvaliteten og øge Europas 
tiltrækningskraft. De kulturelle og kreative 
industrier opfattes i stigende grad som nye 
kilder til intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst og jobskabelse, og sektoren 
beskæftiger allerede over 12 millioner 
personer i EU, hvilket udgør 7,5 % af EU's 
samlede beskæftigelse.

Kulturbaserede og kreativitetsdrevne 
innovationer imødegår sociale 
udfordringer og fremmer den europæiske 
bæredygtighed og konkurrenceevne enten 
direkte ved at skabe nye virksomheder og 
job eller indirekte ved at skabe 
sektoroverskridende fordele for økonomien 
som helhed, forbedre livskvaliteten og øge 
Europas tiltrækningskraft. De kulturelle og 
kreative sektorer opfattes i stigende grad 
som nye kilder til intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst og jobskabelse, og 
sektoren beskæftiger allerede over 12 
millioner personer i EU, hvilket udgør 7,5 
% af EU's samlede beskæftigelse.

Or. en

Ændringsforslag 397
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 8 - underpunkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kulturbaserede og kreativitetsdrevne 
innovationer fremmer den europæiske 
konkurrenceevne enten direkte ved at 

Kulturbaserede og kreativitetsdrevne 
innovationer fremmer den europæiske 
konkurrenceevne enten direkte ved at 
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skabe nye virksomheder og job eller 
indirekte ved at skabe sektoroverskridende 
fordele for økonomien som helhed, 
forbedre livskvaliteten og øge Europas 
tiltrækningskraft. De kulturelle og kreative 
industrier opfattes i stigende grad som nye 
kilder til intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst og jobskabelse, og sektoren 
beskæftiger allerede over 12 millioner 
personer i EU, hvilket udgør 7,5 % af EU's 
samlede beskæftigelse.

skabe nye virksomheder og job eller 
indirekte ved at skabe sektoroverskridende 
fordele for økonomien som helhed, 
forbedre livskvaliteten og øge Europas 
tiltrækningskraft. De kulturelle og kreative 
sektorer opfattes i stigende grad som nye 
kilder til intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst og jobskabelse, og sektoren 
beskæftiger allerede over 12 millioner 
personer i EU, hvilket udgør 7,5 % af EU's 
samlede beskæftigelse.

Or. en

Ændringsforslag 398
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 8 - underpunkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kulturens og kreativitetens bidrag til 
innovation er ikke begrænset til de 
kulturelle og kreative industriers direkte 
virkning, eftersom innovation generelt i 
stigende grad er drevet af ikke-
teknologiske faktorer såsom kreativitet, 
design og nye organisatoriske processer 
eller forretningsmodeller. Navnlig har 
kulturelle og kreative industrier med 
forskellige værdikæder (dvs. musik, 
design, mode, audiovisuelle produkter, 
videospil, arkitektur osv.) en stærk 
innovationskapacitet i økonomisk 
henseende og er i stand til at fremme 
innovation i andre økonomiske sektorer.

Kulturens og kreativitetens bidrag til 
innovation er ikke begrænset til de 
kulturelle og kreative sektorers direkte 
virkning, eftersom innovation generelt i 
stigende grad er drevet af ikke-
teknologiske faktorer såsom kreativitet, 
design og nye organisatoriske processer 
eller forretningsmodeller. Navnlig har 
kulturelle og kreative sektorer med 
forskellige værdikæder (dvs. musik, 
design, mode, audiovisuelle produkter, 
videospil, arkitektur osv.) en stærk 
innovationskapacitet i økonomisk 
henseende og er i stand til at fremme 
innovation i andre økonomiske sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 399
Elena Lizzi

Forslag til afgørelse
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Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 8 - underpunkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kultur og deltagelse i kulturelle aktiviteter 
har direkte indvirkning på borgernes 
trivsel. De kulturelle og kreative industrier 
styrker de samfundsmæssige værdier som 
identitet, demokrati og 
samfundsdeltagelse. Kultur har et stort 
potentiale til at styrke en europæisk 
følelse af at høre til, hvor mangfoldighed 
udgør et aktiv. Dette har grundlæggende 
betydning, når det gælder om at opnå 
modstandsdygtighed, social 
tilgængelighed, samhørighed i samfundet, 
antiradikalisering og ligestilling mellem 
kønnene samt at tackle Europas politiske 
usikkerhed og behov for enhed.

Kultur og deltagelse i kulturelle aktiviteter 
har direkte indvirkning på borgernes 
trivsel. De kulturelle og kreative industrier 
styrker de samfundsmæssige værdier som 
identitet, demokrati og 
lokalsamfundsdeltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 400
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 8 - underpunkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kultur og deltagelse i kulturelle aktiviteter 
har direkte indvirkning på borgernes 
trivsel. De kulturelle og kreative industrier 
styrker de samfundsmæssige værdier som 
identitet, demokrati og 
samfundsdeltagelse. Kultur har et stort 
potentiale til at styrke en europæisk følelse 
af at høre til, hvor mangfoldighed udgør et 
aktiv. Dette har grundlæggende betydning, 
når det gælder om at opnå 
modstandsdygtighed, social 
tilgængelighed, samhørighed i samfundet, 
antiradikalisering og ligestilling mellem 
kønnene samt at tackle Europas politiske 
usikkerhed og behov for enhed.

Kultur og deltagelse i kulturelle aktiviteter 
har direkte indvirkning på borgernes 
trivsel. De kulturelle og kreative sektorer 
styrker de samfundsmæssige værdier som 
identitet, demokrati og 
lokalsamfundsdeltagelse. Kultur har et 
stort potentiale til at styrke en europæisk 
følelse af at høre til, hvor mangfoldighed 
udgør et aktiv. Dette har grundlæggende 
betydning, når det gælder om at opnå 
modstandsdygtighed, social 
tilgængelighed, samhørighed i samfundet, 
antiradikalisering og ligestilling mellem 
kønnene samt at tackle Europas politiske 
usikkerhed og behov for enhed.
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Or. en

Ændringsforslag 401
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 8 - underpunkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et EIT-VIF for kulturelle og kreative 
industrier vil styrke netværksmuligheder, 
samarbejde, medskabelse og overførsel af 
knowhow mellem uddannelse, forskning 
og erhvervsliv inden for de kulturelle og 
kreative sektorer og i forhold til andre 
samfunds- og økonomisektorer. Det vil 
sætte gang i bottom up- og top down-
initiativer på regionalt og nationalt plan 
samt på EU-plan. Det vil udvikle de 
nødvendige rammebetingelser for 
oprettelse og opskalering af nye projekter 
inden for innovative økosystemer. Det vil 
stille forskere og studerende til rådighed 
inden for mange fagområder (bl.a. kunst, 
humaniora, erhvervsliv, 
samfundsvidenskab og anvendt videnskab) 
såvel som iværksættere inden for de 
kulturelle og kreative industrier og andre 
sektorer - med den viden og de 
færdigheder, der er nødvendige for at 
levere innovative løsninger og omsætte 
dem til nye forretningsmuligheder. VIF'et 
vil give mulighed for yderligere samspil 
med andre økonomiske og industrielle 
sektorer og fungere som en katalysator for 
innovation.

Et EIT-VIF for kulturelle og kreative 
sektorer vil styrke netværksmuligheder, 
samarbejde, medskabelse og overførsel af 
knowhow mellem uddannelse, forskning, 
erhvervsliv og organisationer inden for 
den offentlige sektor og den tredje sektor 
inden for de kulturelle og kreative sektorer 
og i forhold til andre samfunds- og 
økonomisektorer. Det vil sætte gang i 
bottom up- og top down-initiativer på 
regionalt og nationalt plan samt på EU-
plan. Det vil udvikle de nødvendige 
rammebetingelser for oprettelse og 
opskalering af nye projekter inden for 
innovative økosystemer. Det vil give 
forskere og studerende inden for mange 
fagområder (bl.a. kunst, humaniora, 
erhvervsliv, samfundsvidenskab og 
anvendt videnskab) og iværksættere inden 
for de kulturelle og kreative sektorer og 
andre sektorer den viden og de 
færdigheder, der er nødvendige for at 
levere innovative løsninger og omsætte 
dem til nye kulturelle og 
samfundsmæssige muligheder og 
forretningsmuligheder. VIF'et vil give 
mulighed for yderligere samspil med andre 
sociale, økonomiske og industrielle 
sektorer og fungere som en katalysator for 
innovation.

Or. en

Ændringsforslag 402
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Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 8 - underpunkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et EIT-VIF for kulturelle og kreative 
industrier vil styrke netværksmuligheder, 
samarbejde, medskabelse og overførsel af 
knowhow mellem uddannelse, forskning 
og erhvervsliv inden for de kulturelle og 
kreative sektorer og i forhold til andre 
samfunds- og økonomisektorer. Det vil 
sætte gang i bottom up- og top down-
initiativer på regionalt og nationalt plan 
samt på EU-plan. Det vil udvikle de 
nødvendige rammebetingelser for 
oprettelse og opskalering af nye projekter 
inden for innovative økosystemer. Det vil 
stille forskere og studerende til rådighed 
inden for mange fagområder (bl.a. kunst, 
humaniora, erhvervsliv, 
samfundsvidenskab og anvendt videnskab) 
såvel som iværksættere inden for de 
kulturelle og kreative industrier og andre 
sektorer - med den viden og de 
færdigheder, der er nødvendige for at 
levere innovative løsninger og omsætte 
dem til nye forretningsmuligheder. VIF'et 
vil give mulighed for yderligere samspil 
med andre økonomiske og industrielle 
sektorer og fungere som en katalysator for 
innovation.

Et EIT-VIF for kulturelle og kreative 
sektorer vil styrke netværksmuligheder, 
samarbejde, medskabelse og overførsel af 
knowhow mellem uddannelse, forskning 
og erhvervsliv inden for de kulturelle og 
kreative sektorer og i forhold til andre 
samfunds- og økonomisektorer. Det vil 
sætte gang i bottom up- og top down-
initiativer på regionalt og nationalt plan 
samt på EU-plan. Det vil udvikle de 
nødvendige rammebetingelser for 
oprettelse og opskalering af nye projekter 
inden for innovative økosystemer. Det vil 
give forskere og studerende inden for 
mange fagområder (bl.a. kunst, humaniora, 
erhvervsliv, samfundsvidenskab og 
anvendt videnskab) og iværksættere inden 
for de kulturelle og kreative sektorer og 
andre sektorer den viden og de 
færdigheder, der er nødvendige for at 
levere innovative løsninger og omsætte 
dem til nye forretningsmuligheder. VIF'et 
vil give mulighed for yderligere samspil 
med andre økonomiske og industrielle 
sektorer og fungere som en katalysator for 
innovation.

Or. en

Ændringsforslag 403
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 9 - underpunkt 1



AM\1204310DA.docx 19/23 PE650.649v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et VIF for kulturelle og kreative industrier 
vil være et supplement til en række andre 
EU-initiativer og dermed også på 
medlemsstatsniveau. De vigtigste 
synergieffekter, som forventes på EU-plan, 
er beskrevet nedenfor.

Et VIF for kulturelle og kreative sektorer 
vil være et supplement til en række andre 
EU-initiativer og dermed også på 
medlemsstatsniveau. De vigtigste 
synergieffekter, som forventes på EU-plan, 
er beskrevet nedenfor.

Or. en

Ændringsforslag 404
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 9 - underpunkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et VIF for kulturelle og kreative industrier 
forventes at skabe stærk synergi med 
relevante politiske initiativer under 
Horisont Europa-programmet, navnlig 
under søjle II med klyngen [Inklusive og 
sikre samfund], og dets indsatsområder 
inden for kulturarv og demokrati. Et 
fremtidigt VIF kan også levere værdifulde 
horisontale input på tværs af de forskellige 
aktiviteter, der skal gennemføres i klyngen 
[Det digitale område og industri], navnlig 
med hensyn til de fremstillingsteknologier, 
hvor behovet for at udvikle nye produkter 
er stærkt afhængigt af de kulturelle og 
kreative industrier. Desuden kan det 
effektivt supplere andre dele af Horisont 
Europa-programmet, indsatsen inden for 
det eksisterende EIT Digital og de 
foranstaltninger, der er planlagt under 
andre EU-programmer som f.eks. 
InvestEU, Digital Europe eller midler 
under samhørighedspolitikken.

Et VIF for kulturelle og kreative sektorer 
forventes at skabe stærk synergi med 
relevante politiske initiativer under 
Horisont Europa-programmet, navnlig 
under søjle II med klyngen [Inklusive og 
sikre samfund], og dets indsatsområder 
inden for kulturarv og demokrati. Et 
fremtidigt VIF kan også levere værdifulde 
horisontale input på tværs af de forskellige 
aktiviteter, der skal gennemføres i klyngen 
[Det digitale område og industri], navnlig 
med hensyn til de fremstillingsteknologier, 
hvor behovet for at udvikle nye produkter 
er stærkt afhængigt af de kulturelle og 
kreative sektorer. Desuden kan det 
effektivt supplere andre dele af Horisont 
Europa-programmet, indsatsen inden for 
det eksisterende EIT Digital og de 
foranstaltninger, der er planlagt under 
andre EU-programmer som f.eks. 
InvestEU, Erasmus, et kreativt Europa, et 
digitalt Europa eller 
samhørighedsfondene.

Or. en
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Ændringsforslag 405
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 9 - underpunkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et VIF for kulturelle og kreative industrier 
forventes at skabe stærk synergi med 
relevante politiske initiativer under 
Horisont Europa-programmet, navnlig 
under søjle II med klyngen [Inklusive og 
sikre samfund], og dets indsatsområder 
inden for kulturarv og demokrati. Et 
fremtidigt VIF kan også levere værdifulde 
horisontale input på tværs af de forskellige 
aktiviteter, der skal gennemføres i klyngen 
[Det digitale område og industri], navnlig 
med hensyn til de fremstillingsteknologier, 
hvor behovet for at udvikle nye produkter 
er stærkt afhængigt af de kulturelle og 
kreative industrier. Desuden kan det 
effektivt supplere andre dele af Horisont 
Europa-programmet, indsatsen inden for 
det eksisterende EIT Digital og de 
foranstaltninger, der er planlagt under 
andre EU-programmer som f.eks. 
InvestEU, Digital Europe eller midler 
under samhørighedspolitikken.

Et VIF for kulturelle og kreative sektorer 
forventes at skabe stærk synergi med 
relevante politiske initiativer under 
Horisont Europa-programmet, navnlig 
under søjle II med klyngen [Inklusive og 
sikre samfund], og dets indsatsområder 
inden for kulturarv og demokrati. Et 
fremtidigt VIF kan også levere værdifulde 
horisontale input på tværs af de forskellige 
aktiviteter, der skal gennemføres i klyngen 
[Det digitale område og industri], navnlig 
med hensyn til de fremstillingsteknologier, 
hvor behovet for at udvikle nye produkter 
er stærkt afhængigt af de kulturelle og 
kreative sektorer. Desuden kan det 
effektivt supplere andre dele af Horisont 
Europa-programmet, indsatsen inden for 
det eksisterende EIT Digital og de 
foranstaltninger, der er planlagt under 
andre EU-programmer som f.eks. 
InvestEU, et digitalt Europa eller 
samhørighedsfondene.

Or. en

Ændringsforslag 406
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 9 - underpunkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det nye program "Et kreativt Europa" vil 
være særdeles relevant for aktiviteterne i 
VIF'et inden for kulturelle og kreative 

Det nye program "Et kreativt Europa" vil 
være særdeles relevant for aktiviteterne i 
VIF'et inden for kulturelle og kreative 
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industrier. Programmets indsatsområder 
og specifikke indkaldelser afspejler nogle 
af de allerede nævnte udfordringer, som 
sektoren står over for (f.eks. den kreative 
industris færdigheder og beskæftigelse, 
forretningsmodeller osv.), og der bør 
udvikles stærke synergieffekter og 
komplementaritet. Inden for rammerne af 
programmet "Et Kreativt Europa" og på 
baggrund af den begrænsede adgang til 
finansiering inden for de kulturelle og 
kreative sektorer kan der dog forventes 
synergi med garantifaciliteten for de 
kulturelle og kreative sektorer, en 
finansieringsmekanisme, som hjælper 
kulturelle og kreative projekter med at 
opskalere ved at yde forsikring til 
finansielle formidlere.

sektorer. Programmets indsatsområder og 
specifikke indkaldelser afspejler nogle af 
de allerede nævnte udfordringer, som 
sektoren står over for (f.eks. den kreative 
industris færdigheder og beskæftigelse, 
forretningsmodeller osv.), og der bør 
udvikles stærke synergieffekter og 
komplementaritet. Inden for rammerne af 
programmet "Et Kreativt Europa" og på 
baggrund af den begrænsede adgang til 
finansiering inden for de kulturelle og 
kreative sektorer kan der dog forventes 
synergi med garantifaciliteten for de 
kulturelle og kreative sektorer, en 
finansieringsmekanisme, som hjælper 
kulturelle og kreative projekter med at 
opskalere ved at yde forsikring til 
finansielle formidlere.

Or. en

Ændringsforslag 407
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 - afsnit 1 - punkt 9 - underpunkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Platformen for intelligent specialisering 
(S3) om industriel modernisering har 
identificeret en række FoU-strategier, der 
fokuserer på kulturelle og kreative 
industrier og undersøger nye forbindelser 
mellem lokale aktiver, potentielle markeder 
og samfundsmæssige udfordringer gennem 
inddragelse af en lang række 
iværksætteraktører. Styrkelsen af nye 
partnerskaber mellem 
forskningsorganisationer, virksomheder og 
offentlige myndigheder vækker især 
bekymring i forbindelse med S3-strategier, 
hvilket kræver etablering af nye 
samarbejdsplatforme.

Platformen for intelligent specialisering 
(S3) om industriel modernisering har 
identificeret en række FoU-strategier, der 
fokuserer på kulturelle og kreative sektorer 
og undersøger nye forbindelser mellem 
lokale aktiver, potentielle markeder og 
samfundsmæssige udfordringer gennem 
inddragelse af en lang række 
iværksætteraktører. Styrkelsen af nye 
partnerskaber mellem 
forskningsorganisationer, virksomheder og 
offentlige myndigheder vækker især 
bekymring i forbindelse med S3-strategier, 
hvilket kræver etablering af nye 
samarbejdsplatforme.

Or. en
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Ændringsforslag 408
Klaus Buchner
for Verts/ALE-Gruppen
Ville Niinistö

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et EIT-VIF inden for kulturelle og kreative 
industrier er bedst egnet til at imødegå de 
store økonomiske og samfundsmæssige 
udfordringer, der er skitseret ovenfor. 
Kreativitet er en vigtig drivkraft for 
innovation, og et VIF for kulturelle og 
kreative industrier har kapacitet til at 
frigøre det potentiale, der ligger i 
kulturbaseret kreativitet, og bidrage til at 
styrke konkurrenceevne og intelligent 
vækst i Europa.

Et EIT-VIF inden for kulturelle og kreative 
sektorer er bedst egnet til at imødegå de 
store økonomiske, sociale og 
samfundsmæssige udfordringer, der er 
skitseret ovenfor. Kreativitet er en vigtig 
drivkraft for innovation, og et VIF for 
kulturelle og kreative sektorer har 
kapacitet til at frigøre det potentiale, der 
ligger i kunstnerisk, kulturbaseret 
kreativitet, og bidrage til at styrke Europas 
sociale model og bæredygtighed, globale 
konkurrenceevne og velstand.

Or. en

Ændringsforslag 409
Lina Gálvez Muñoz
for S&D-Gruppen
Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et EIT-VIF inden for kulturelle og kreative 
industrier er bedst egnet til at imødegå de 
store økonomiske og samfundsmæssige 
udfordringer, der er skitseret ovenfor. 
Kreativitet er en vigtig drivkraft for 
innovation, og et VIF for kulturelle og 
kreative industrier har kapacitet til at 
frigøre det potentiale, der ligger i 
kulturbaseret kreativitet, og bidrage til at 
styrke konkurrenceevne og intelligent 
vækst i Europa.

Et EIT-VIF inden for kulturelle og kreative 
sektorer er bedst egnet til at imødegå de 
store økonomiske og samfundsmæssige 
udfordringer, der er skitseret ovenfor. 
Kreativitet er en vigtig drivkraft for 
innovation, og et VIF for kulturelle og 
kreative sektorer har kapacitet til at frigøre 
det potentiale, der ligger i kulturbaseret 
kreativitet, og bidrage til at styrke 
konkurrenceevne og intelligent vækst i 
Europa.



AM\1204310DA.docx 23/23 PE650.649v01-00

DA

Or. en


