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Módosítás 376
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 pont – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Kulturális és a kreatív ágazatok (A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Indokolás

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás 377
Lina Gálvez Muñoz
on behalf of the S&D Group
Carlos Zorrinho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 pont – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Kulturális és a kreatív ágazatok (A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 378
Lina Gálvez Muñoz
on behalf of the S&D Group
Carlos Zorrinho

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 6 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tájékoztató a „Kulturális és kreatív 
ágazatok” tudományos és innovációs 
társulásról

(A magyar változatot nem érinti.)
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Or. en

Módosítás 379
Lina Gálvez Muñoz
on behalf of the S&D Group
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kulturális és kreatív ágazatok 
horizontális megoldásokat adhatnak egy 
sor komoly, állandó jellegű kihívásra, 
amelyek kutatási és innovációs 
tevékenységek segítségével kezelhetők. E 
kihívások négy főbb csoportra oszthatók: 
1) az európaiak kreativitása, kulturális 
sokszínűsége és értékei; 2) európai 
identitás és kohézió; 3) európai 
foglalkoztatás, gazdasági ellenálló 
képesség és intelligens növekedés; és 4) 
Európa mint globális szereplő.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

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

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kulturális és kreatív ágazatok 
horizontális megoldásokat adhatnak egy 
sor komoly, állandó jellegű kihívásra, 
amelyek kutatási és innovációs 
tevékenységek segítségével kezelhetők. E 
kihívások négy főbb csoportra oszthatók: 
1) az európaiak kreativitása, kulturális 
sokszínűsége és értékei; 2) európai 
identitás és kohézió; 3) európai 
foglalkoztatás, gazdasági ellenálló 

A kulturális és kreatív ágazatok 
horizontális megoldásokat adhatnak egy 
sor komoly, állandó jellegű kihívásra, 
amelyek kutatási és innovációs 
tevékenységek segítségével kezelhetők. E 
kihívások négy főbb csoportra oszthatók: 
1) az európaiak kreativitása, kulturális és 
nyelvi sokszínűsége és értékei; 2) európai 
identitás és kohézió; 3) európai 
foglalkoztatás, gazdasági ellenálló 
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képesség és intelligens növekedés; és 4) 
Európa mint globális szereplő.

képesség és intelligens növekedés; és 4) 
Európa mint globális szereplő.

Or. en

Módosítás 381
Elena Lizzi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kulturális és kreatív ágazatok 
horizontális megoldásokat adhatnak egy 
sor komoly, állandó jellegű kihívásra, 
amelyek kutatási és innovációs 
tevékenységek segítségével kezelhetők. E 
kihívások négy főbb csoportra oszthatók: 
1) az európaiak kreativitása, kulturális 
sokszínűsége és értékei; 2) európai 
identitás és kohézió; 3) európai 
foglalkoztatás, gazdasági ellenálló 
képesség és intelligens növekedés; és 4) 
Európa mint globális szereplő.

A kulturális és kreatív ágazatok 
horizontális megoldásokat adhatnak egy 
sor komoly, állandó jellegű kihívásra, 
amelyek kutatási és innovációs 
tevékenységek segítségével kezelhetők. E 
kihívások négy főbb csoportra oszthatók: 
1) az európaiak kreativitása; 2) európai 
kohézió; 3) európai foglalkoztatás, 
gazdasági ellenálló képesség és intelligens 
növekedés; és 4) Európa mint globális 
szereplő.

Or. en

Módosítás 382
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európaiak kreativitása és kulturális 
sokszínűsége a nagy ellenálló képességű és 
megbízhatóan működő kulturális és kreatív 
ágazatoktól függ. Ezek az ágazatok – 
különösen az audiovizuális vagy zenei 
ágazat – azonban számos kihívással néznek 
szembe a globális szereplők által 
támasztott fokozott verseny és a digitális 

Az európaiak kreativitása és kulturális 
sokszínűsége a nagy ellenálló képességű és 
megbízhatóan működő kulturális és kreatív 
ágazatoktól, különösen a kulturális és a 
kreatív ágazatok legfontosabb szereplőit 
jelentő alkotóktól függ. Ezek az ágazatok – 
különösen az audiovizuális és zenei ágazat 
– azonban számos kihívással néznek 
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átállás következtében. szembe a globális szereplők által 
támasztott fokozott verseny és a digitális 
átállás következtében.

Or. en

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

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európaiak kreativitása és kulturális 
sokszínűsége a nagy ellenálló képességű és 
megbízhatóan működő kulturális és kreatív 
ágazatoktól függ. Ezek az ágazatok – 
különösen az audiovizuális vagy zenei 
ágazat – azonban számos kihívással néznek 
szembe a globális szereplők által 
támasztott fokozott verseny és a digitális 
átállás következtében.

Az európaiak kreativitása, valamint 
kulturális és nyelvi sokszínűsége a nagy 
ellenálló képességű és megbízhatóan 
működő kulturális és kreatív ágazatoktól 
függ. Ezek az ágazatok – különösen az 
audiovizuális vagy zenei ágazat – azonban 
számos kihívással néznek szembe a 
globális szereplők által támasztott fokozott 
verseny és a digitális átállás következtében.

Or. en

Módosítás 384
Elena Lizzi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európaiak kreativitása és kulturális 
sokszínűsége a nagy ellenálló képességű és 
megbízhatóan működő kulturális és kreatív 
ágazatoktól függ. Ezek az ágazatok – 
különösen az audiovizuális vagy zenei 
ágazat – azonban számos kihívással néznek 
szembe a globális szereplők által 
támasztott fokozott verseny és a digitális 
átállás következtében.

Az európaiak kreativitása a nagy ellenálló 
képességű és megbízhatóan működő 
kulturális és kreatív ágazatoktól függ. Ezek 
az ágazatok – különösen az audiovizuális 
vagy zenei ágazat – azonban számos 
kihívással néznek szembe a globális 
szereplők által támasztott fokozott verseny 
és a digitális átállás következtében.

Or. en
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Módosítás 385
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A producereknek, a 
forgalmazóknak, a műsorszolgáltatóknak, a 
filmszínházaknak és a kulturális 
szervezetek valamennyi típusának 
innovatívnak kell lenniük ahhoz, hogy 
vonzóak lehessenek a közönség új 
generációi számára.

— A producereknek, az alkotóknak, a 
forgalmazóknak, a műsorszolgáltatóknak, a 
filmszínházaknak, valamint a kulturális 
szervezetek és vállalatok valamennyi 
típusának innovatívnak kell lenniük ahhoz, 
hogy új és nagyobb közönséget 
vonzzanak, valamint hogy társadalmi 
értéket teremtő új eljárásokat, 
szolgáltatásokat, kulturális tartalmakat és 
új típusú kreatív gyakorlatokat 
fejlesszenek ki.

Or. en

Módosítás 386
Lina Gálvez Muñoz
on behalf of the S&D Group
Carlos Zorrinho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A kulturális és kreatív ágazatokon 
belüli vállalkozói és transzverzális 
készségek hiánya28mind a kialakulóban 
lévő alágazatokat, mind pedig a jelenleg 
mélyreható digitális átalakuláson 
keresztülmenő, igen kiforrott ágazatokat 
érinti. Ezekre a készségekre az innováció 
miatt van szükség és alapvető fontosságúak 
az ágazatot érintő munkaerőpiaci 
változások szempontjából.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en
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Módosítás 387
Elena Lizzi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai identitással és kohézióval 
kapcsolatos társadalmi kihívások általában 
az olyan „hidak” hiányával jellemezhetők, 
amelyek a társadalom különböző részeit 
kötik össze, beleértve a különböző 
területeket. Ezek között olyan kérdések 
szerepelnek, mint a társadalmi 
kirekesztés, a szorosabb interkulturális 
kapcsolatok kialakításának szükségessége, 
valamint a kulturális sokféleségünkből és 
közös örökségünkből eredő összetartozás 
érzésének kialakítása, amely fokozottabb 
közösségi részvétellel, tervezési és 
építészeti innovációkkal és a nyilvános 
terek kihasználásával, valamint a 
kulturális alapú társadalmi innováció 
révén kezelhető. Konkrétan:

Az európai identitással és kohézióval 
kapcsolatos társadalmi kihívások általában 
az olyan „hidak” hiányával jellemezhetők, 
amelyek a társadalom különböző részeit 
kötik össze, beleértve a különböző 
kisebbségi nyelveket és területeket. A 
kulturális sokszínűséget és a közös 
örökséget a nagyobb közösségi részvétel, a 
tervezéssel, az építészettel és a nyilvános 
terek használatával kapcsolatos 
innovációk, valamint a kultúra által 
vezérelt társadalmi innováció révén kell 
majd kezelni. Konkrétan:

Or. en

Módosítás 388
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 3 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Korlátozott az együttműködés a 
kutatók között, illetve a kutatás és az ipar 
között, a K+F erőfeszítések koordinálása, a 
módszerek, eredmények és bevált 
gyakorlatok megosztása pedig nem 
megfelelő. Emellett nem készül fordítás a 
kulturális és kreatív ágazatokkal 
kapcsolatos kutatások többségéről, ami 

— Korlátozott az együttműködés a 
kutatók között, illetve a kutatás és az ipar, 
valamint a közszféra és a harmadik 
szektor szervezetei között, a K+F 
erőfeszítések koordinálása, a módszerek, 
eredmények és bevált gyakorlatok 
megosztása pedig nem megfelelő. Emellett 
nem készül fordítás a kulturális és kreatív 
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ismétlődésekhez vezet, mivel a kutatók 
gyakran nem ismerik a hasonló 
projekteket.

ágazatokkal kapcsolatos kutatások 
többségéről, ami ismétlődésekhez vezet, 
mivel a kutatók gyakran nem ismerik a 
hasonló projekteket.

Or. en

Módosítás 389
Lina Gálvez Muñoz
on behalf of the S&D Group
Carlos Zorrinho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 3 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Korlátozott az együttműködés a 
kutatók között, illetve a kutatás és az ipar 
között, a K+F erőfeszítések koordinálása, a 
módszerek, eredmények és bevált 
gyakorlatok megosztása pedig nem 
megfelelő. Emellett nem készül fordítás a 
kulturális és kreatív ágazatokkal 
kapcsolatos kutatások többségéről, ami 
ismétlődésekhez vezet, mivel a kutatók 
gyakran nem ismerik a hasonló 
projekteket.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 390
Lina Gálvez Muñoz
on behalf of the S&D Group
Carlos Zorrinho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 3 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Európában a regionális intelligens 
szakosodási prioritások jelentős része a 
kultúra különböző vetületeire (pl. kulturális 
örökség, kreatív ágazatok stb.) vonatkozik. 
Tekintettel a kultúra és a kreativitás 

(A magyar változatot nem érinti.)
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városok és régiók gazdasági és társadalmi 
fejlődése szempontjából betöltött 
szerepének fontosságára, valamint arra, 
hogy Európa-szerte képes további 
segítséget nyújtani az egyenlőtlenségek 
kezeléséhez, egy, a kultúra és kreatív 
ágazatok területén működő TIT-ben igen 
magas potenciál rejlik.

Or. en

Módosítás 391
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai foglalkoztatással, a gazdaság 
ellenálló képességével és az intelligens 
növekedéssel kapcsolatos kihívások között 
szerepelnek olyan kérdések, mint a 
munkanélküliség (különösen az ifjúsági 
munkanélküliség) és a globális verseny.

Az európai foglalkoztatással, a gazdaság 
ellenálló képességével és az intelligens 
növekedéssel kapcsolatos aktuális 
kihívások között szerepelnek olyan 
szociális és gazdasági kérdések, mint a 
munkanélküliség (különösen az ifjúsági 
munkanélküliség), a nem megfelelő 
munkakörülmények, a készségek 
(különösen a digitális készségek) hiánya 
és a növekvő globális verseny.

Or. en

Módosítás 392
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 4 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Az európai iparágak számára 
kihívást jelent a digitalizáció és a 

— Az európai kulturális és kreatív 
ágazatokra jelentős hatást gyakorol a 
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globalizáció, valamint azok erőteljes 
hatása arra, ahogyan a művészek 
előállítják és forgalmazzák alkotásaikat és 
ahogy közönségükhöz viszonyulnak. A 
DVD-piacok összeomlása, az új fogyasztói 
elvárások és az egyesült államokbeli 
stúdiók folytatódó fölénye az olyan 
globális digitális óriáscégek 
felemelkedésével együtt, mint az Amazon, 
az ITunes, a Google és a Netflix, hatással 
voltak a hagyományos értékláncra.

digitalizáció és a globalizált világ 
technológiai innovációja. Ez a fejlődés 
megváltoztatta azt, ahogyan a művészek 
előállítják és forgalmazzák alkotásaikat és 
ahogy közönségükhöz viszonyulnak, 
kihívás elé állította a kulturális és kreatív 
ágazatok hagyományos üzleti modelljeit, 
és alapjaiban megváltoztatta a fogyasztói 
elvárásokat és viselkedést. A fizikai javak, 
mint például a CD-k és DVD-k piacának 
összeomlása az olyan globális digitális 
tartalomszolgáltatók felemelkedésével 
együtt, mint az Alibaba, az Amazon, az 
Apple, a Facebook és a Google, valamint 
az Európán kívüli tartalomgyártó 
vállalatok fokozódó jelentőségével igen 
nagy mértékű hatással volt a hagyományos 
értékláncra.

Or. en

Módosítás 393
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végül Európa globális szereplőként 
betöltött szerepe magában foglalja azt az 
igényt, hogy javítani kell az Európában 
létrehozott kulturális tartalmak terjesztését. 
Európának meg kell őriznie 
versenyképességét az új technológiák (pl. 
MI, IoT, blokklánc) létrehozásáért folyó 
globális digitális versenyben, aminek 
tekintetében a kulturális és kreatív 
ágazatok világszerte fontos tartalom-, 
termék- és szolgáltatásfejlesztők. 
Ezenkívül globális szinten a kulturális és 
kreatív ágazatok (pl. formatervezés, 
építészet stb.) aktívan hozzájárulnak a 
fenntartható fejlődéshez és a 
környezetbarát innováció motorjai, 
miközben a kulturális tartalom (irodalom, 

Végül az EU globális szereplőként 
betöltött szerepe magában foglalja azt az 
igényt, hogy javítani kell az európai 
kulturális tartalmak terjesztését. Európának 
meg kell őriznie versenyképességét az új 
technológiák létrehozásáért folyó globális 
digitális versenyben, aminek tekintetében a 
kulturális és kreatív ágazatok fontos 
tartalom-, termék- és szolgáltatásfejlesztők. 
Ezenkívül globális szinten a kulturális és 
kreatív ágazatok aktívan hozzájárulnak a 
fenntartható fejlődéshez és a 
környezetbarát innováció motorjai, 
miközben a kulturális tartalom felhívhatja a 
figyelmet a környezeti problémákra, 
valamint tájékoztathatja és 
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film és a művészetek) felhívhatja a 
figyelmet a környezeti problémákra és 
tájékoztathatja a közvéleményt.

befolyásolhatja a közvéleményt.

Or. en

Módosítás 394
Lina Gálvez Muñoz
on behalf of the S&D Group
Carlos Zorrinho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végül Európa globális szereplőként 
betöltött szerepe magában foglalja azt az 
igényt, hogy javítani kell az Európában 
létrehozott kulturális tartalmak terjesztését. 
Európának meg kell őriznie 
versenyképességét az új technológiák (pl. 
MI, IoT, blokklánc) létrehozásáért folyó 
globális digitális versenyben, aminek 
tekintetében a kulturális és kreatív 
ágazatok világszerte fontos tartalom-, 
termék- és szolgáltatásfejlesztők. 
Ezenkívül globális szinten a kulturális és 
kreatív ágazatok (pl. formatervezés, 
építészet stb.) aktívan hozzájárulnak a 
fenntartható fejlődéshez és a 
környezetbarát innováció motorjai, 
miközben a kulturális tartalom (irodalom, 
film és a művészetek) felhívhatja a 
figyelmet a környezeti problémákra és 
tájékoztathatja a közvéleményt.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 395
Lina Gálvez Muñoz
on behalf of the S&D Group
Carlos Zorrinho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 8 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT kulturális és kreatív ágazattal 
foglalkozó TIT-je – átfogó szemléletű és 
integrált megközelítésével – segítséget fog 
nyújtani valamennyi fent meghatározott 
kihívás kezelésében. Az élet, a társadalom 
és a gazdaság szinte valamennyi területére 
kiterjedő tevékenységekkel egy ilyen 
témájú TIT rendkívül fontos lesz a 
gazdasági és társadalmi hatás 
szempontjából és stratégiai lehetőségeket 
nyit meg a gazdasági, technológiai és 
társadalmi innováció számára.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 396
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 8 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kultúraalapú és kreativitásvezérelt 
innovációk fellendítik Európa 
versenyképességét vagy közvetlenül 
azáltal, hogy új vállalkozásokat és 
munkahelyeket teremtenek, vagy pedig 
közvetetten azáltal, hogy ágazatokon 
átívelő előnyöket hoznak létre a tágabb 
értelemben vett gazdaság számára, ezáltal 
javítják az életminőséget és növelik Európa 
vonzerejét. A kulturális és kreatív 
ágazatokat egyre inkább az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés és a 
munkahelyteremtés új forrásainak tekintik, 
amelyek már jelenleg is több mint 12 
millió embert foglalkoztatnak az EU-ban, 
ami az EU-ban foglalkoztatott összes 
személy 7,5 %-át teszi ki.

A kultúraalapú és kreativitásvezérelt 
innovációk választ adnak a társadalmi 
kihívásokra, és fellendítik Európa 
fenntarthatóságát és versenyképességét 
vagy közvetlenül azáltal, hogy új 
vállalkozásokat és munkahelyeket 
teremtenek, vagy pedig közvetetten azáltal, 
hogy ágazatokon átívelő előnyöket hoznak 
létre a tágabb értelemben vett gazdaság 
számára, ezáltal javítják az életminőséget 
és növelik Európa vonzerejét. A kulturális 
és kreatív ágazatokat egyre inkább az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés és a munkahelyteremtés új 
forrásainak tekintik,amelyek már jelenleg 
is több mint 12 millió embert 
foglalkoztatnak az EU-ban, ami az EU-ban 
foglalkoztatott összes személy 7,5 %-át 
teszi ki,
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Or. en

Módosítás 397
Lina Gálvez Muñoz
on behalf of the S&D Group
Carlos Zorrinho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 8 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kultúraalapú és kreativitásvezérelt 
innovációk fellendítik Európa 
versenyképességét vagy közvetlenül 
azáltal, hogy új vállalkozásokat és 
munkahelyeket teremtenek, vagy pedig 
közvetetten azáltal, hogy ágazatokon 
átívelő előnyöket hoznak létre a tágabb 
értelemben vett gazdaság számára, ezáltal 
javítják az életminőséget és növelik Európa 
vonzerejét. A kulturális és kreatív 
ágazatokat egyre inkább az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés és a 
munkahelyteremtés új forrásainak tekintik, 
amelyek már jelenleg is több mint 12 
millió embert foglalkoztatnak az EU-ban, 
ami az EU-ban foglalkoztatott összes 
személy 7,5 %-át teszi ki.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 398
Lina Gálvez Muñoz
on behalf of the S&D Group
Carlos Zorrinho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 8 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kultúra és kreativitás innovációhoz való 
hozzájárulása nem korlátozódik a kulturális 
és kreatív ágazatok közvetlen hatásaira, 
mivel az innovációt általánosságban egyre 

(A magyar változatot nem érinti.)
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inkább olyan nem technológiai tényezők 
vezérlik, mint a kreativitás, a tervezés és az 
új szervezeti folyamatok vagy üzleti 
modellek. Különösen a különböző 
értékláncokkal (pl. zene, tervezés, divat, 
audiovizuális szolgáltatások, videojátékok, 
építészet stb.) rendelkező kulturális és 
kreatív ágazatok bírnak gazdaságilag 
jelentős innovációs kapacitással és képesek 
ösztönözni az innovációt a gazdaság más 
ágazataiban is.

Or. en

Módosítás 399
Elena Lizzi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 8 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kultúra és a kulturális tevékenységekben 
való részvétel közvetlen hatással van a 
polgárok jólétére. A kulturális és kreatív 
ágazatok erősítik az identitás, a demokrácia 
és a közösségi részvétel társadalmi értékeit. 
A kultúra hatalmas lehetőséget rejt 
magában, hogy erősítse az európai 
összetartozás érzését, ahol a sokszínűség 
értéket jelent. Ez alapvető fontosságú az 
ellenálló képesség, a társadalmi 
hozzáférés, a társadalmi kohézió, a 
radikalizálódás elleni küzdelem és a 
nemek közötti egyenlőség érvényesülése, 
valamint az európai politikai 
bizonytalanságok leküzdése és az egység 
iránti igény megvalósítása érdekében.

A kultúra és a kulturális tevékenységekben 
való részvétel közvetlen hatással van a 
polgárok jólétére. A kulturális és kreatív 
ágazatok erősítik az identitás, a demokrácia 
és a közösségi részvétel társadalmi értékeit.

Or. en

Módosítás 400
Lina Gálvez Muñoz
on behalf of the S&D Group
Carlos Zorrinho
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 8 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kultúra és a kulturális tevékenységekben 
való részvétel közvetlen hatással van a 
polgárok jólétére. A kulturális és kreatív 
ágazatok erősítik az identitás, a demokrácia 
és a közösségi részvétel társadalmi értékeit. 
A kultúra hatalmas lehetőséget rejt 
magában, hogy erősítse az európai 
összetartozás érzését, ahol a sokszínűség 
értéket jelent. Ez alapvető fontosságú az 
ellenálló képesség, a társadalmi hozzáférés, 
a társadalmi kohézió, a radikalizálódás 
elleni küzdelem és a nemek közötti 
egyenlőség érvényesülése, valamint az 
európai politikai bizonytalanságok 
leküzdése és az egység iránti igény 
megvalósítása érdekében.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 401
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 8 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT kulturális és kreatív ágazattal 
foglalkozó TIT-je megteremti a hálózati 
lehetőségeket, az együttműködést, a közös 
alkotást és a tudásátadást az oktatás, a 
kutatás és üzleti élet között a kulturális és 
kreatív ágazatokon belül, valamint a 
társadalom és a gazdaság más ágazatai 
irányában. Elő fogja segíteni az alulról 
felfelé és felülről lefelé irányuló 
kezdeményezéseket regionális, nemzeti és 
uniós szinten egyaránt. Ki fogja alakítani 
az innovatív ökoszisztémákban megalakuló 
új vállalkozások létrehozásához és 
növekedéséhez szükséges keretfeltételeket. 

Az EI Tkulturális és kreatív ágazattal 
foglalkozó TIT-je megteremti a hálózati 
lehetőségeket, az együttműködést, a közös 
alkotást és a tudásátadást az oktatás, a 
kutatás és üzleti élet, valamint a közszféra 
és a harmadik szektor szervezetei között a 
kulturális és kreatív ágazatokon belül, 
valamint a társadalom és a gazdaság más 
ágazatai irányában. Elő fogja segíteni az 
alulról felfelé és felülről lefelé irányuló 
kezdeményezéseket regionális, nemzeti és 
uniós szinten egyaránt. Ki fogja alakítani 
az innovatív ökoszisztémákban megalakuló 
új vállalkozások létrehozásához és 
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A program számos tudományterülettel 
(köztük a művészetekkel, a 
bölcsészettudományokkal, az üzleti 
világgal, a társadalomtudományokkal és az 
alkalmazott természettudományokkal) 
foglalkozó kutatónak és diáknak, valamint 
a kulturális és kreatív ágazatokban és más 
ágazatokban tevékenykedő vállalkozóknak 
olyan ismereteket és készségeket nyújt 
majd, amelyekre innovatív megoldások 
megvalósítása és azok új üzleti 
lehetőségekké alakítása érdekében van 
szükség. Az innováció katalizátoraként 
lehetővé teszi továbbá a más gazdasági és 
ipari ágazatokkal való termékeny 
kölcsönhatást.

növekedéséhez szükséges keretfeltételeket. 
A program számos tudományterülettel 
(köztük a művészetekkel, a 
bölcsészettudományokkal, az üzleti 
világgal, a társadalomtudományokkal és az 
alkalmazott természettudományokkal) 
foglalkozó kutatónak és diáknak, valamint 
a kulturális és kreatív ágazatokban és más 
ágazatokban tevékenykedő vállalkozóknak 
olyan ismereteket és készségeket nyújt 
majd, amelyekre innovatív megoldások 
megvalósítása és azok új kulturális, 
társadalmi és üzleti lehetőségekké 
alakítása érdekében van szükség. Az 
innováció katalizátoraként lehetővé teszi 
továbbá a más társadalmi, gazdasági és 
ipari ágazatokkal való termékeny 
kölcsönhatást.

Or. en

Módosítás 402
Lina Gálvez Muñoz
on behalf of the S&D Group
Carlos Zorrinho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 8 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT kulturális és kreatív ágazattal 
foglalkozó TIT-je megteremti a hálózati 
lehetőségeket, az együttműködést, a közös 
alkotást és a tudásátadást az oktatás, a 
kutatás és üzleti élet között a kulturális és 
kreatív ágazatokon belül, valamint a 
társadalom és a gazdaság más ágazatai 
irányában. Elő fogja segíteni az alulról 
felfelé és felülről lefelé irányuló 
kezdeményezéseket regionális, nemzeti és 
uniós szinten egyaránt. Ki fogja alakítani 
az innovatív ökoszisztémákban megalakuló 
új vállalkozások létrehozásához és 
növekedéséhez szükséges keretfeltételeket. 
A program számos tudományterülettel 
(köztük a művészetekkel, a 
bölcsészettudományokkal, az üzleti 

(A magyar változatot nem érinti.)
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világgal, a társadalomtudományokkal és az 
alkalmazott természettudományokkal) 
foglalkozó kutatónak és diáknak, valamint 
a kulturális és kreatív ágazatokban és más 
ágazatokban tevékenykedő vállalkozóknak 
olyan ismereteket és készségeket nyújt 
majd, amelyekre innovatív megoldások 
megvalósítása és azok új üzleti 
lehetőségekké alakítása érdekében van 
szükség. Az innováció katalizátoraként 
lehetővé teszi továbbá a más gazdasági és 
ipari ágazatokkal való termékeny 
kölcsönhatást.

Or. en

Módosítás 403
Lina Gálvez Muñoz
on behalf of the S&D Group
Carlos Zorrinho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 9 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kulturális és kreatív ágazatokkal 
foglalkozó TIT számos más uniós, 
valamint tagállami szintű kezdeményezést 
egészítene ki. Az uniós szinten várható 
főbb szinergiák a következők.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 404
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 9 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kulturális és kreatív ágazatok területén 
működő TIT várhatóan szorosabb 

A kulturális és kreatív ágazatok területén 
működő TIT várhatóan szorosabb 
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szinergiákat alakít ki az Európai horizont 
program és különösen az [Inkluzív és 
biztonságos társadalom] klasztert magában 
foglaló II. pillér keretében, valamint a 
Kulturális örökség és demokrácia 
beavatkozási területein megvalósuló 
megfelelő szakpolitikai 
kezdeményezésekkel. Egy jövőbeli TIT 
értékes horizontális inputokkal is 
szolgálhat a [Digitális technológia és ipar] 
klaszterben végrehajtandó különböző 
tevékenységek számára, különös tekintettel 
az olyan gyártási technológiákra, amelyek 
esetében az új termékek kifejlesztésének 
szükségessége nagymértékben 
támaszkodik a kulturális és kreatív 
ágazatokra. Ezenkívül az új TIT 
hatékonyan kiegészítheti az Európai 
horizont program más részeit, a meglévő 
EIT Digital nevű beavatkozást és más 
uniós programok, például az InvestEU, a 
Digitális Európa vagy a kohéziós politikai 
alapok keretében tervezett fellépéseket.

szinergiákat alakít ki az Európai horizont 
program és különösen az [Inkluzív és 
biztonságos társadalom] klasztert magában 
foglaló II. pillér keretében, valamint a 
Kulturális örökség és demokrácia 
beavatkozási területein megvalósuló 
megfelelő szakpolitikai 
kezdeményezésekkel. Egy jövőbeli TIT 
értékes horizontális inputokkal is 
szolgálhat a [Digitális technológia és ipar] 
klaszterben végrehajtandó különböző 
tevékenységek számára, különös tekintettel 
az olyan gyártási technológiákra, amelyek 
esetében az új termékek kifejlesztésének 
szükségessége nagymértékben 
támaszkodik a kulturális és kreatív 
ágazatokra. Ezenkívül az új TIT 
hatékonyan kiegészítheti az Európai 
horizont program más részeit, a meglévő 
EIT Digital nevű beavatkozást és más 
uniós programok, például az InvestEU, az 
Erasmus, a Kreatív Európa, a Digitális 
Európa vagy a kohéziós politikai alapok 
keretében tervezett fellépéseket.

Or. en

Módosítás 405
Lina Gálvez Muñoz
on behalf of the S&D Group
Carlos Zorrinho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 9 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kulturális és kreatív ágazatok területén 
működő TIT várhatóan szorosabb 
szinergiákat alakít ki az Európai horizont 
program és különösen az [Inkluzív és 
biztonságos társadalom] klasztert magában 
foglaló II. pillér keretében, valamint a 
Kulturális örökség és demokrácia 
beavatkozási területein megvalósuló 
megfelelő szakpolitikai 
kezdeményezésekkel. Egy jövőbeli TIT 
értékes horizontális inputokkal is 

(A magyar változatot nem érinti.)
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szolgálhat a [Digitális technológia és ipar] 
klaszterben végrehajtandó különböző 
tevékenységek számára, különös tekintettel 
az olyan gyártási technológiákra, amelyek 
esetében az új termékek kifejlesztésének 
szükségessége nagymértékben 
támaszkodik a kulturális és kreatív 
ágazatokra. Ezenkívül az új TIT 
hatékonyan kiegészítheti az Európai 
horizont program más részeit, a meglévő 
EIT Digital nevű beavatkozást és más 
uniós programok, például az InvestEU, a 
Digitális Európa vagy a kohéziós politikai 
alapok keretében tervezett fellépéseket.

Or. en

Módosítás 406
Lina Gálvez Muñoz
on behalf of the S&D Group
Carlos Zorrinho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 9 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új Kreatív Európa program a kulturális 
és kreatív ágazatokkal foglalkozó TIT 
tevékenységei szempontjából bír majd igen 
nagy jelentőséggel. A program területeket 
és külön pályázati felhívásokat határoz 
meg, amelyek tükrözik az ágazat előtt álló 
említett kihívásokat (pl. a kreatív 
szakemberek szakmai készségei és 
foglalkoztatása, üzleti modellek stb.), 
továbbá szoros szinergiák és 
komplementaritások kialakítására van 
szükség. Ugyancsak a Kreatív Európa 
program keretében és a kulturális és kreatív 
ágazatok korlátozott finanszírozáshoz 
jutásának összefüggésében szinergiák 
várhatók a kulturális és kreatív ágazatok 
garanciaeszközével, amely pénzügyi 
mechanizmus a pénzügyi közvetítők 
számára nyújtott biztosítékok révén járul 
hozzá a kulturális és kreatív projektek 

(A magyar változatot nem érinti.)
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növekedéséhez.

Or. en

Módosítás 407
Lina Gálvez Muñoz
on behalf of the S&D Group
Carlos Zorrinho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 9 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ipari modernizációt célzó intelligens 
szakosodási stratégia (S3) platform számos 
olyan kutatási és innovációs stratégiát 
határozott meg, amelyek a kulturális és 
kreatív ágazatokra összpontosítanak és a 
vállalkozói szemléletű szereplők széles 
körének bevonása révén új kapcsolatokat 
térképeznek fel a helyi eszközök, a 
potenciális piacok és a társadalmi 
kihívások között. Az S3 stratégia egyik fő 
célja a kutatási szervezetek, vállalkozások 
és hatóságok közötti új partnerségek 
előmozdítása , ami új együttműködési 
platformok létrehozását teszi szükségessé.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 408
Klaus Buchner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ville Niinistö

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT kulturális és kreatív ágazatokkal 
foglalkozó TIT-je nagyon alkalmas a fent 
ismertetett főbb gazdasági és társadalmi 
kihívások kezelésére. A kreativitás az 
innováció egyik fő motorja, és a kulturális 

Az EIT kulturális és kreatív ágazatokkal 
foglalkozó TIT-je nagyon alkalmas a fent 
ismertetett főbb gazdasági, szociális és 
társadalmi kihívások kezelésére. A 
kreativitás az innováció egyik fő motorja, 
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és kreatív iparágakkal foglalkozó TIT 
képes felszabadítani a kultúraalapú 
kreativitásban rejlő lehetőségeket, valamint 
elősegíteni Európa versenyképességének és 
intelligens növekedésének megerősítését.

és a kulturális és kreatív ágazatokkal 
foglalkozó TIT képes felszabadítani a 
művészi, kultúraalapú kreativitásban rejlő 
lehetőségeket, valamint elősegíteni Európa 
szociális modelljének és 
fenntarthatóságának, globális 
versenyképességének és jólétének 
megerősítését.

Or. en

Módosítás 409
Lina Gálvez Muñoz
on behalf of the S&D Group
Carlos Zorrinho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT kulturális és kreatív ágazatokkal 
foglalkozó TIT-je nagyon alkalmas a fent 
ismertetett főbb gazdasági és társadalmi 
kihívások kezelésére. A kreativitás az 
innováció egyik fő motorja, és a kulturális 
és kreatív iparágakkal foglalkozó TIT 
képes felszabadítani a kultúraalapú 
kreativitásban rejlő lehetőségeket, valamint 
elősegíteni Európa versenyképességének és 
intelligens növekedésének megerősítését.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en


