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Amendement 376
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 5 - alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Culturele en creatieve sector (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 377
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 5 - alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Culturele en creatieve sector (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 378
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Factsheet over de kennis- en 
innovatiegemeenschap “Culturele en 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 



PE650.649v01-00 4/23 AM\1204310NL.docx

NL

creatieve sector” versie)

Or. en

Amendement 379
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De culturele en creatieve sector (CCS) kan 
een horizontale oplossing bieden voor een 
reeks nieuwe uitdagingen van permanente 
aard die via onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten kunnen worden 
aangegaan. Deze uitdagingen kunnen in 
vier pijlers worden gegroepeerd: 1) de 
creativiteit, culturele diversiteit en waarden 
van de Europeanen; 2) de Europese 
identiteit en samenhang; 3) de Europese 
werkgelegenheid, economische veerkracht 
en slimme groei; en 4) Europa als 
wereldwijde speler.

De culturele en creatieve sector (CCS)1 bis 
kan een horizontale oplossing bieden voor 
een reeks nieuwe uitdagingen van 
permanente aard die via onderwijs-, 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
kunnen worden aangegaan. Deze 
uitdagingen kunnen in vier pijlers worden 
gegroepeerd: 1) de creativiteit, culturele 
diversiteit en waarden van de Europeanen; 
2) de Europese identiteit en samenhang; 3) 
de Europese werkgelegenheid, 
economische veerkracht en slimme groei; 
en 4) Europa als wereldwijde speler.

_________________
1 bis  "Culturele en creatieve sectoren": 
alle sectoren waarin de activiteiten 
gebaseerd zijn op culturele waarden en/of 
artistieke en andere creatieve uitingen, 
ongeacht of die activiteiten wel of niet 
marktgericht zijn, ongeacht het soort 
structuur dat de activiteiten uitvoert, 
ongeacht de financieringswijze van die 
structuur. Tot die activiteiten behoren het 
ontwikkelen, creëren, produceren, 
verspreiden en in stand houden van 
goederen en diensten die culturele, 
artistieke of andere creatieve uitingen 
belichamen, evenals aanverwante functies 
zoals educatie of beheer. De culturele en 
creatieve sectoren omvatten onder meer 
architectuur, archieven, bibliotheken en 
musea, artistieke ambachten, audiovisuele 
werken (zoals film, tv-producties, 
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videogames en multimediale uitingen), 
materieel en immaterieel cultureel 
erfgoed, design, festivals, muziek, 
literatuur, uitvoerende kunsten, 
uitgeverijen, radioproducties en beeldende 
kunsten. Verordening (EU) nr. 1295/2013 
van 11 december 2013 tot vaststelling van 
het programma Creatief Europa (2014 - 
2020), artikel 2, punt 1.

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De culturele en creatieve sector (CCS) kan 
een horizontale oplossing bieden voor een 
reeks nieuwe uitdagingen van permanente 
aard die via onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten kunnen worden 
aangegaan. Deze uitdagingen kunnen in 
vier pijlers worden gegroepeerd: 1) de 
creativiteit, culturele diversiteit en waarden 
van de Europeanen; 2) de Europese 
identiteit en samenhang; 3) de Europese 
werkgelegenheid, economische veerkracht 
en slimme groei; en 4) Europa als 
wereldwijde speler.

De culturele en creatieve sector (CCS) kan 
een horizontale oplossing bieden voor een 
reeks nieuwe uitdagingen van permanente 
aard die via onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten kunnen worden 
aangegaan. Deze uitdagingen kunnen in 
vier pijlers worden gegroepeerd: 1) de 
creativiteit, culturele en taaldiversiteit en 
waarden van de Europeanen; 2) de 
Europese identiteit en samenhang; 3) de 
Europese werkgelegenheid, economische 
veerkracht en slimme groei; en 4) Europa 
als wereldwijde speler.

Or. en

Amendement 381
Elena Lizzi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De culturele en creatieve sector (CCS) kan De culturele en creatieve sector (CCS) kan 
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een horizontale oplossing bieden voor een 
reeks nieuwe uitdagingen van permanente 
aard die via onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten kunnen worden 
aangegaan. Deze uitdagingen kunnen in 
vier pijlers worden gegroepeerd: 1) de 
creativiteit, culturele diversiteit en 
waarden van de Europeanen; 2) de 
Europese identiteit en samenhang; 3) de 
Europese werkgelegenheid, economische 
veerkracht en slimme groei; en 4) Europa 
als wereldwijde speler.

een horizontale oplossing bieden voor een 
reeks nieuwe uitdagingen van permanente 
aard die via onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten kunnen worden 
aangegaan. Deze uitdagingen kunnen in 
vier pijlers worden gegroepeerd: 1) de 
creativiteit van de Europeanen; 2) de 
Europese samenhang; 3) de Europese 
werkgelegenheid, economische veerkracht 
en slimme groei; en 4) Europa als 
wereldwijde speler.

Or. en

Amendement 382
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 7 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De creativiteit en de culturele diversiteit 
van de Europeanen zijn afhankelijk van 
een veerkrachtige en robuuste culturele en 
creatieve sector. Die sector — en met name 
de audiovisuele sector of de muzieksector 
— wordt echter met een aantal uitdagingen 
geconfronteerd als gevolg van de 
toegenomen concurrentie van wereldwijde 
spelers en de digitale omwenteling.

De creativiteit en de culturele diversiteit 
van de Europeanen zijn afhankelijk van 
een veerkrachtige en robuuste culturele en 
creatieve sector, met name van makers die 
de ruggengraat van de culturele en 
creatieve sector vormen. Die sector – en 
met name de audiovisuele sector en de 
muzieksector – wordt echter met een aantal 
uitdagingen geconfronteerd als gevolg van 
de toegenomen concurrentie van 
wereldwijde spelers en de digitale 
omwenteling.

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 7 – alinea 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De creativiteit en de culturele diversiteit 
van de Europeanen zijn afhankelijk van 
een veerkrachtige en robuuste culturele en 
creatieve sector. Die sector — en met name 
de audiovisuele sector of de muzieksector 
— wordt echter met een aantal uitdagingen 
geconfronteerd als gevolg van de 
toegenomen concurrentie van wereldwijde 
spelers en de digitale omwenteling.

De creativiteit en de culturele en 
taaldiversiteit van de Europeanen zijn 
afhankelijk van een veerkrachtige en 
robuuste culturele en creatieve sector. Die 
sector — en met name de audiovisuele 
sector of de muzieksector — wordt echter 
met een aantal uitdagingen geconfronteerd 
als gevolg van de toegenomen concurrentie 
van wereldwijde spelers en de digitale 
omwenteling.

Or. en

Amendement 384
Elena Lizzi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 7 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De creativiteit en de culturele diversiteit 
van de Europeanen zijn afhankelijk van 
een veerkrachtige en robuuste culturele en 
creatieve sector. Die sector — en met name 
de audiovisuele sector of de muzieksector 
— wordt echter met een aantal uitdagingen 
geconfronteerd als gevolg van de 
toegenomen concurrentie van wereldwijde 
spelers en de digitale omwenteling.

De creativiteit van de Europeanen is 
afhankelijk van een veerkrachtige en 
robuuste culturele en creatieve sector. Die 
sector — en met name de audiovisuele 
sector of de muzieksector — wordt echter 
met een aantal uitdagingen geconfronteerd 
als gevolg van de toegenomen concurrentie 
van wereldwijde spelers en de digitale 
omwenteling.

Or. en

Amendement 385
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 7 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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— Producenten, distributeurs, 
omroepen, bioscopen en alle soorten 
culturele organisaties moeten innoveren 
om nieuwe generaties aan te trekken.

— Producenten, makers, distributeurs, 
omroepen, bioscopen en alle soorten 
culturele organisaties en bedrijven moeten 
innoveren om hun publiek aan te trekken 
en uit te breiden en nieuwe processen, 
diensten, culturele inhoud en nieuwe 
vormen van creatieve praktijken met 
maatschappelijke waarde te ontwikkelen.

Or. en

Amendement 386
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 7 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— Het gebrek aan ondernemerschap 
en transversale vaardigheden in de 
CCS28treft zowel nieuwe subsectoren als 
zeer rijpe subsectoren die een diepgaande 
digitale transformatie ondergaan. Deze 
vaardigheden zijn nodig voor innovatie en 
van cruciaal belang in het licht van de 
veranderingen op de arbeidsmarkt 
waarmee de sector wordt geconfronteerd.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

_________________
28 De culturele en creatieve studies zijn aan 
Europese universiteiten vooral gericht op 
het “creatieve deel” en de afgestudeerden 
zijn niet altijd klaar voor de moderne 
arbeidsmarkt, omdat zij niet over 
sectoroverschrijdende vaardigheden 
beschikken (vaardigheden op het gebied 
van ondernemerschap, digitalisering en 
financieel beheer). Wat instellingen voor 
hoger onderwijs betreft, heeft de EU een 
achterstand ten opzichte van de VS op het 
gebied van communicatie- en mediastudies 
(de universiteiten in de EU presteren dan 
weer beter voor meer traditionele 
disciplines, zoals kunst en design of 
podiumkunsten).
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Or. en

Amendement 387
Elena Lizzi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 7 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatschappelijke uitdagingen in verband 
met de Europese identiteit en cohesie 
kunnen in het algemeen worden 
beschreven in termen van een gebrek aan 
“bruggen” die verschillende delen van de 
samenleving en verschillende territoria met 
elkaar verbinden. De problemen houden 
onder meer verband met sociale 
uitsluiting, de noodzaak om nauwere 
interculturele banden tot stand te brengen 
en een gevoel van samenhorigheid te 
ontwikkelen op basis van onze culturele 
diversiteit en ons gemeenschappelijk 
erfgoed via meer 
gemeenschapsparticipatie, innovaties op 
het gebied van design, architectuur en het 
gebruik van openbare ruimten en door 
cultuur gestimuleerde sociale innovatie. 
Vooral de volgende problemen doen zich 
voor:

Maatschappelijke uitdagingen in verband 
met de Europese cohesie kunnen in het 
algemeen worden beschreven in termen 
van een gebrek aan “bruggen” die 
verschillende delen van de samenleving en 
verschillende minderheidstalen en 
territoria met elkaar verbinden. De 
culturele diversiteit en het 
gemeenschappelijk erfgoed zullen moeten 
worden aangepakt via meer 
gemeenschapsparticipatie, innovaties op 
het gebied van design, architectuur en het 
gebruik van openbare ruimten en door 
cultuur gestimuleerde maatschappelijke 
innovatie. Vooral de volgende problemen 
doen zich voor:

Or. en

Amendement 388
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 7 – alinea 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— Er is maar weinig samenwerking 
tussen onderzoekers onderling en tussen 
onderzoek en bedrijfsleven, er is 

— Er is maar weinig samenwerking 
tussen onderzoekers onderling en tussen 
onderzoek en bedrijfsleven en organisaties 
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onvoldoende coördinatie op het gebied van 
O&O en er worden te weinig methoden, 
resultaten en beste praktijken uitgewisseld. 
Bovendien is het meeste onderzoek in de 
CCS niet vertaald, waardoor hetzelfde 
onderzoek wordt overgedaan omdat 
onderzoekers vaak niet op de hoogte zijn 
van elkaars projecten.

uit de openbare en tertiaire sector, er is 
onvoldoende coördinatie op het gebied van 
O&O en er worden te weinig methoden, 
resultaten en beste praktijken uitgewisseld. 
Bovendien is het meeste onderzoek in de 
CCS niet vertaald, waardoor hetzelfde 
onderzoek wordt overgedaan omdat 
onderzoekers vaak niet op de hoogte zijn 
van elkaars projecten.

Or. en

Amendement 389
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 7 – alinea 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— Er is maar weinig samenwerking 
tussen onderzoekers onderling en tussen 
onderzoek en bedrijfsleven, er is 
onvoldoende coördinatie op het gebied van 
O&O en er worden te weinig methoden, 
resultaten en beste praktijken uitgewisseld. 
Bovendien is het meeste onderzoek in de 
CCS niet vertaald, waardoor hetzelfde 
onderzoek wordt overgedaan omdat 
onderzoekers vaak niet op de hoogte zijn 
van elkaars projecten.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 390
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 7 – alinea 3 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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— Een aanzienlijk deel van de 
regionale prioriteiten voor slimme 
specialisatie in Europa verwijzen naar 
cultuur vanuit verschillende oogpunten 
(bijvoorbeeld cultureel erfgoed, creatieve 
industrieën enz.). Gezien de belangrijke rol 
van cultuur en creativiteit voor de 
economische en sociale ontwikkeling van 
steden en regio’s en het vermogen daarvan 
te helpen om de ongelijkheid in Europa 
verder aan te pakken, is het potentieel van 
de KIG op het gebied van de culturele en 
creatieve sector hoog.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 391
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 7 – alinea 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitdagingen met betrekking tot de 
Europese werkgelegenheid, economische 
veerkracht en slimme groei houden onder 
meer verband met economische kwesties 
zoals werkloosheid (met name 
jeugdwerkloosheid) en wereldwijde 
concurrentie.

De huidige uitdagingen met betrekking tot 
de Europese werkgelegenheid, 
economische veerkracht en slimme groei 
houden onder meer verband met sociale en 
economische kwesties zoals werkloosheid 
(met name jeugdwerkloosheid), 
ontoereikende arbeidsomstandigheden, 
een gebrek aan vaardigheden (met name 
digitale vaardigheden) en toenemende 
wereldwijde concurrentie.

Or. en

Amendement 392
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 7 – alinea 4 – streepje 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— De Europese bedrijfstakken 
worden geconfronteerd met digitalisering 
en globalisering en de sterke invloed 
daarvan op de manier waarop kunstenaars 
hun werken produceren en distribueren en 
in contact met hun publiek treden. De 
ineenstorting van de dvd-markt, de nieuwe 
verwachtingen van de consument en de 
voortdurende machtspositie van de 
studio’s in de VS hebben in combinatie 
met de opkomst van wereldwijde digitale 
giganten zoals Amazon, ITunes, Google 
en Netflix gevolgen gehad voor de 
traditionele waardeketen.

— De Europese culturele en creatieve 
sector wordt sterk beïnvloed door 
digitalisering en technologische innovatie 
in een geglobaliseerde wereld. Die 
ontwikkelingen hebben de manier 
veranderd waarop kunstenaars hun werken 
produceren en distribueren en in contact 
treden met hun publiek, brengen de 
traditionele bedrijfsmodellen van de 
culturele en creatieve sector in het 
gedrang en hebben gezorgd voor 
fundamentele verschuivingen in de 
verwachtingen en het gedrag van de 
consument. De ineenstorting van markten 
voor fysieke goederen zoals cd’s en dvd’s 
in combinatie met de opkomst van 
wereldwijde aanbieders van digitale 
inhoud zoals Alibaba, Amazon, Apple, 
Facebook en Google alsook de 
toenemende machtspositie van niet-
Europese bedrijven voor productie van 
inhoud hebben aanzienlijke gevolgen 
gehad voor de traditionele waardeketen.

Or. en

Amendement 393
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 7 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot slot impliceert de rol van Europa als 
wereldwijde speler dat de in Europa 
gecreëerde culturele inhoud op grotere 
schaal moet worden verspreid. Europa 
moet concurrerend blijven in de 
wereldwijde digitale wedloop om nieuwe 
technologieën (bijvoorbeeld AI, IoT en 
blockchain) te creëren, waarvoor de CCS 
een belangrijke generator van inhoud, 

Tot slot impliceert de rol van de EU als 
wereldwijde speler dat Europese culturele 
inhoud op grotere schaal moet worden 
verspreid. Europa moet concurrerend 
blijven in de wereldwijde digitale wedloop 
om nieuwe technologieën te creëren, 
waarvoor de CCS een belangrijke 
generator van inhoud, producten en 
diensten is. Bovendien draagt de CCS 
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producten en diensten wereldwijd is. 
Bovendien draagt de CCS (bijvoorbeeld 
design en architectuur) wereldwijd actief 
bij tot duurzame ontwikkeling en groene 
innovatie, terwijl culturele inhoud 
(literatuur, film en beeldende kunst) de 
aandacht op ecologische problemen kan 
vestigen en het publiek kan informeren.

wereldwijd actief bij tot duurzame 
ontwikkeling en groene innovatie, terwijl 
culturele inhoud de aandacht op 
ecologische problemen kan vestigen en het 
publiek kan informeren en beïnvloeden.

Or. en

Amendement 394
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 7 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot slot impliceert de rol van Europa als 
wereldwijde speler dat de in Europa 
gecreëerde culturele inhoud op grotere 
schaal moet worden verspreid. Europa 
moet concurrerend blijven in de 
wereldwijde digitale wedloop om nieuwe 
technologieën (bijvoorbeeld AI, IoT en 
blockchain) te creëren, waarvoor de CCS 
een belangrijke generator van inhoud, 
producten en diensten wereldwijd is. 
Bovendien draagt de CCS (bijvoorbeeld 
design en architectuur) wereldwijd actief 
bij tot duurzame ontwikkeling en groene 
innovatie, terwijl culturele inhoud 
(literatuur, film en beeldende kunst) de 
aandacht op ecologische problemen kan 
vestigen en het publiek kan informeren.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 395
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een EIT-KIG voor de CCS zal met zijn 
holistische en geïntegreerde benadering 
alle bovenvermelde uitdagingen helpen 
aangaan. Door bijna alle sectoren van ons 
leven, onze samenleving en onze economie 
te bestrijken, zal deze KIG zeer relevant 
zijn in termen van economische en 
maatschappelijke effecten en strategische 
mogelijkheden voor zowel economische, 
technologische en sociale innovatie 
ontsluiten.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 396
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op cultuur gebaseerde en door creativiteit 
gestuurde innovaties stimuleren het 
Europese concurrentievermogen, hetzij 
rechtstreeks door nieuwe ondernemingen 
en banen te creëren, hetzij onrechtstreeks 
door sectoroverschrijdende voordelen voor 
de economie in het algemeen te creëren, de 
levenskwaliteit te verbeteren en Europa 
aantrekkelijker te maken. De CCS — die 
reeds meer dan 12 miljoen mensen in de 
EU werk verschaft, oftewel 7,5 % van alle 
mensen met een baan in de EU — wordt 
steeds meer gezien als een nieuwe bron van 
werkgelegenheid en slimme, duurzame en 
inclusieve groei.

Op cultuur gebaseerde en door creativiteit 
gestuurde innovaties spelen in op 
maatschappelijke uitdagingen en 
stimuleren de Europese duurzaamheid en 
het Europese concurrentievermogen, hetzij 
rechtstreeks door nieuwe ondernemingen 
en banen te creëren, hetzij onrechtstreeks 
door sectoroverschrijdende voordelen voor 
de economie in het algemeen te creëren, de 
levenskwaliteit te verbeteren en Europa 
aantrekkelijker te maken. De CCS – die 
reeds meer dan 12 miljoen mensen in de 
EU werk verschaft, oftewel 7,5 % van alle 
mensen met een baan in de EU – wordt 
steeds meer gezien als een nieuwe bron van 
werkgelegenheid en slimme, duurzame en 
inclusieve groei.

Or. en
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Amendement 397
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op cultuur gebaseerde en door creativiteit 
gestuurde innovaties stimuleren het 
Europese concurrentievermogen, hetzij 
rechtstreeks door nieuwe ondernemingen 
en banen te creëren, hetzij onrechtstreeks 
door sectoroverschrijdende voordelen voor 
de economie in het algemeen te creëren, de 
levenskwaliteit te verbeteren en Europa 
aantrekkelijker te maken. De CCS — die 
reeds meer dan 12 miljoen mensen in de 
EU werk verschaft, oftewel 7,5 % van alle 
mensen met een baan in de EU — wordt 
steeds meer gezien als een nieuwe bron van 
werkgelegenheid en slimme, duurzame en 
inclusieve groei.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 398
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bijdrage van cultuur en creativiteit tot 
innovatie is niet beperkt tot de directe 
impact van de CCS, aangezien innovatie 
over de hele linie steeds meer wordt 
gestuurd door niet-technologische factoren 
zoals creativiteit, design en nieuwe 
organisatorische processen of 
bedrijfsmodellen. Met name subsectoren 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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van de CCS met afzonderlijke 
waardeketens (d.w.z. muziek, design, 
mode, de audio-visuele sector, videogames, 
architectuur enz.) beschikken over een 
sterke economische innovatiecapaciteit en 
zijn in staat innovatie in andere sectoren 
van de economie te stimuleren.

Or. en

Amendement 399
Elena Lizzi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 8 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Cultuur en de deelname aan culturele 
activiteiten hebben een rechtstreeks effect 
op het welzijn van de burgers. De CCS 
versterkt de maatschappelijke waarden van 
identiteit, democratie en participatie aan 
het gemeenschapsleven. Cultuur heeft een 
groot potentieel om het Europese 
samenhorigheidsgevoel te versterken, 
waarbij diversiteit een troef is. Dit is van 
fundamenteel belang om de 
weerbaarheid, de sociale toegang, de 
maatschappelijke cohesie, de bestrijding 
van radicalisering en de gendergelijkheid 
mogelijk te maken, Europa’s politieke 
onzekerheden aan te pakken en de 
eenheid in Europa te bevorderen.

Cultuur en de deelname aan culturele 
activiteiten hebben een rechtstreeks effect 
op het welzijn van de burgers. De CCS 
versterkt de maatschappelijke waarden van 
identiteit, democratie en participatie aan 
het gemeenschapsleven.

Or. en

Amendement 400
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 8 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Cultuur en de deelname aan culturele 
activiteiten hebben een rechtstreeks effect 
op het welzijn van de burgers. De CCS 
versterkt de maatschappelijke waarden van 
identiteit, democratie en participatie aan 
het gemeenschapsleven. Cultuur heeft een 
groot potentieel om het Europese 
samenhorigheidsgevoel te versterken, 
waarbij diversiteit een troef is. Dit is van 
fundamenteel belang om de weerbaarheid, 
de sociale toegang, de maatschappelijke 
cohesie, de bestrijding van radicalisering 
en de gendergelijkheid mogelijk te maken, 
Europa’s politieke onzekerheden aan te 
pakken en de eenheid in Europa te 
bevorderen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 401
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 8 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een EIT-KIG voor de CCS zal de 
netwerkmogelijkheden, de samenwerking, 
de gezamenlijke creatie en de 
kennisoverdracht tussen onderwijs, 
onderzoek en bedrijfsleven versterken 
binnen de culturele en creatieve sector en 
ten aanzien van andere sectoren van de 
samenleving en de economie. Deze KIG 
zal als katalysator fungeren voor bottom-
up- en top-downinitiatieven op regionaal, 
nationaal en EU-niveau. Ze zal de 
noodzakelijke kadervoorwaarden 
ontwikkelen voor de creatie en opschaling 
van nieuwe ondernemingen in het kader 
van innovatieve ecosystemen. Ze zal 
onderzoekers en studenten in tal van 
disciplines (waaronder beeldende kunsten, 

Een EIT-KIG voor de CCS zal de 
netwerkmogelijkheden, de samenwerking, 
de gezamenlijke creatie en de 
kennisoverdracht tussen onderwijs, 
onderzoek, bedrijfsleven en organisaties 
uit de openbare en tertiaire sector 
versterken binnen de culturele en creatieve 
sector en ten aanzien van andere sectoren 
van de samenleving en de economie. Deze 
KIG zal als katalysator fungeren voor 
bottom-up- en top-downinitiatieven op 
regionaal, nationaal en EU-niveau. Ze zal 
de noodzakelijke kadervoorwaarden 
ontwikkelen voor de creatie en opschaling 
van nieuwe ondernemingen in het kader 
van innovatieve ecosystemen. Ze zal 
onderzoekers en studenten in tal van 
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geesteswetenschappen, 
bedrijfswetenschappen, sociale 
wetenschappen en toegepaste exacte 
wetenschappen) en ondernemers uit de 
CCS en andere sectoren uitrusten met de 
vereiste kennis en vaardigheden om 
innovatieve oplossingen te ontwikkelen en 
in nieuwe zakelijke kansen om te zetten. 
Ze zal verdere kruisbestuiving met andere 
economische en industriële sectoren 
mogelijk maken en als accelerator voor 
innovatie fungeren.

disciplines (waaronder beeldende kunsten, 
geesteswetenschappen, 
bedrijfswetenschappen, sociale 
wetenschappen en toegepaste exacte 
wetenschappen) en ondernemers uit de 
CCS en andere sectoren uitrusten met de 
vereiste kennis en vaardigheden om 
innovatieve oplossingen te ontwikkelen en 
in nieuwe culturele, maatschappelijke en 
zakelijke kansen om te zetten. Ze zal 
verdere kruisbestuiving met andere sociale, 
economische en industriële sectoren 
mogelijk maken en als accelerator voor 
innovatie fungeren.

Or. en

Amendement 402
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 8 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een EIT-KIG voor de CCS zal de 
netwerkmogelijkheden, de samenwerking, 
de gezamenlijke creatie en de 
kennisoverdracht tussen onderwijs, 
onderzoek en bedrijfsleven versterken 
binnen de culturele en creatieve sector en 
ten aanzien van andere sectoren van de 
samenleving en de economie. Deze KIG 
zal als katalysator fungeren voor bottom-
up- en top-downinitiatieven op regionaal, 
nationaal en EU-niveau. Ze zal de 
noodzakelijke kadervoorwaarden 
ontwikkelen voor de creatie en opschaling 
van nieuwe ondernemingen in het kader 
van innovatieve ecosystemen. Ze zal 
onderzoekers en studenten in tal van 
disciplines (waaronder beeldende kunsten, 
geesteswetenschappen, 
bedrijfswetenschappen, sociale 
wetenschappen en toegepaste exacte 
wetenschappen) en ondernemers uit de 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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CCS en andere sectoren uitrusten met de 
vereiste kennis en vaardigheden om 
innovatieve oplossingen te ontwikkelen en 
in nieuwe zakelijke kansen om te zetten. 
Ze zal verdere kruisbestuiving met andere 
economische en industriële sectoren 
mogelijk maken en als accelerator voor 
innovatie fungeren.

Or. en

Amendement 403
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een KIG voor de CCS zou een aanvulling 
vormen op een aantal andere initiatieven 
van de Unie en de lidstaten. Op EU-niveau 
wordt vooral synergie verwacht op de 
volgende gebieden.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 404
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verwacht wordt dat een KIG voor de CCS 
voor sterke synergie zal zorgen met 
relevante beleidsinitiatieven in het kader 
van het programma Horizon Europa — en 
met name in het kader van pijler II met de 
cluster [Inclusieve en veilige samenleving] 
en actieterreinen op het gebied van 

Verwacht wordt dat een KIG voor de CCS 
voor sterke synergie zal zorgen met 
relevante beleidsinitiatieven in het kader 
van het programma Horizon Europa – en 
met name in het kader van pijler II met de 
cluster [Inclusieve en veilige samenleving] 
en actieterreinen op het gebied van 
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cultureel erfgoed en democratie. Een 
toekomstige KIG kan ook waardevolle 
horizontale input opleveren voor 
verschillende activiteiten in het kader van 
de cluster [Digitaal en industrie], met name 
met betrekking tot de 
productietechnologieën waarbij de 
noodzaak om nieuwe producten te 
ontwikkelen sterk afhankelijk is van de 
CCS. Bovendien kan een nieuwe KIG een 
efficiënte aanvulling vormen op andere 
onderdelen van het programma Horizon 
Europa, de activiteiten van de bestaande 
EIT Digital en de geplande acties in het 
kader van andere EU-programma’s, zoals 
InvestEU, Digitaal Europa of de fondsen 
voor het cohesiebeleid.

cultureel erfgoed en democratie. Een 
toekomstige KIG kan ook waardevolle 
horizontale input opleveren voor 
verschillende activiteiten in het kader van 
de cluster [Digitaal en industrie], met name 
met betrekking tot de 
productietechnologieën waarbij de 
noodzaak om nieuwe producten te 
ontwikkelen sterk afhankelijk is van de 
CCS. Bovendien kan een nieuwe KIG een 
efficiënte aanvulling vormen op andere 
onderdelen van het programma Horizon 
Europa, de activiteiten van de bestaande 
EIT Digital en de geplande acties in het 
kader van andere EU-programma’s, zoals 
InvestEU, Erasmus, Creatief Europa, 
Digitaal Europa of de fondsen voor het 
cohesiebeleid.

Or. en

Amendement 405
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verwacht wordt dat een KIG voor de CCS 
voor sterke synergie zal zorgen met 
relevante beleidsinitiatieven in het kader 
van het programma Horizon Europa — en 
met name in het kader van pijler II met de 
cluster [Inclusieve en veilige samenleving] 
en actieterreinen op het gebied van 
cultureel erfgoed en democratie. Een 
toekomstige KIG kan ook waardevolle 
horizontale input opleveren voor 
verschillende activiteiten in het kader van 
de cluster [Digitaal en industrie], met name 
met betrekking tot de 
productietechnologieën waarbij de 
noodzaak om nieuwe producten te 
ontwikkelen sterk afhankelijk is van de 
CCS. Bovendien kan een nieuwe KIG een 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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efficiënte aanvulling vormen op andere 
onderdelen van het programma Horizon 
Europa, de activiteiten van de bestaande 
EIT Digital en de geplande acties in het 
kader van andere EU-programma’s, zoals 
InvestEU, Digitaal Europa of de fondsen 
voor het cohesiebeleid.

Or. en

Amendement 406
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 9 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het nieuwe programma Creatief Europa zal 
bijzonder relevant zijn voor de activiteiten 
van de toekomstige KIG voor de CCS. Het 
programma kiest onderdelen en speciale 
oproepen met betrekking tot een aantal van 
de reeds genoemde uitdagingen voor de 
sector (bijvoorbeeld vaardigheden en 
werkgelegenheid van creatievelingen, 
bedrijfsmodellen enz.) en er moet voor 
sterke synergie en complementariteit 
worden gezorgd. Nog in het kader van het 
programma Creatief Europa — en gezien 
de beperkte toegang tot financiering voor 
de culturele en creatieve sector — kan 
synergie worden verwacht met de 
garantiefaciliteit voor de culturele en 
creatieve sector, een financieel 
mechanisme om culturele en creatieve 
projecten te helpen opschalen door 
financiële intermediairs zekerheid te 
bieden.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 407
Lina Gálvez Muñoz
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namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 - alinea 1 – punt 9 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het platform voor slimme specialisatie 
(S3) op het gebied van industriële 
modernisering heeft een aantal O&I-
strategieën vastgesteld die op de CCS 
gericht zijn en de mogelijkheid van nieuwe 
samenwerkingsverbanden tussen lokale 
activa, potentiële markten en 
maatschappelijke uitdagingen onderzoeken 
via de betrokkenheid van een grote groep 
actoren uit het bedrijfsleven. Vooral de 
bevordering van nieuwe partnerschappen 
tussen onderzoeksorganisaties, 
ondernemingen en overheidsinstanties 
krijgt bijzondere aandacht in de S3-
strategieën, waarin wordt opgeroepen 
nieuwe samenwerkingsplatforms op te 
zetten.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 408
Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
Ville Niinistö

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een KIG van het EIT voor de CCS is het 
meest geschikt om de bovenvermelde 
belangrijke economische en 
maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. 
Creativiteit is een belangrijke motor voor 
innovatie en een KIG voor de CCS kan het 
potentieel van op cultuur gebaseerde 
creativiteit aanboren en het 
concurrentievermogen en de slimme groei 
in Europa helpen versterken.

Een EIT-KIG voor de CCS is het meest 
geschikt om de bovenvermelde belangrijke 
economische, sociale en maatschappelijke 
uitdagingen aan te gaan. Creativiteit is een 
belangrijke motor voor innovatie en een 
KIG voor de CCS kan het potentieel van 
artistieke, op cultuur gebaseerde 
creativiteit aanboren en het sociale model, 
de duurzaamheid, het wereldwijde 
concurrentievermogen en de welvaart in 
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Europa helpen versterken.

Or. en

Amendement 409
Lina Gálvez Muñoz
namens de S&D-Fractie
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een KIG van het EIT voor de CCS is het 
meest geschikt om de bovenvermelde 
belangrijke economische en 
maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. 
Creativiteit is een belangrijke motor voor 
innovatie en een KIG voor de CCS kan het 
potentieel van op cultuur gebaseerde 
creativiteit aanboren en het 
concurrentievermogen en de slimme groei 
in Europa helpen versterken.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en


