
AM\1204310SL.docx PE650.649v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2019/0152(COD)

7.5.2020

PREDLOGI SPREMEMB
376–409
Osnutek poročila
Maria da Graça Carvalho
(PE641.138v02-00)

Strateški inovacijski program Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo 
(EIT) za obdobje 2021–2027: spodbujanje talentov in zmogljivosti Evrope za 
inovacije

Predlog sklepa
(COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))



PE650.649v01-00 2/22 AM\1204310SL.docx

SL

AM_Com_LegReport



AM\1204310SL.docx 3/22 PE650.649v01-00

SL

Predlog spremembe 376
Klaus Buchner
v imenu skupine Verts/ALE
Ville Niinistö

Predlog sklepa
Priloga I – točka 5 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kulturni in ustvarjalni sektor (Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 377
Lina Gálvez Muñoz
v imenu skupine S&D
Carlos Zorrinho

Predlog sklepa
Priloga I – točka 5 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kulturni in ustvarjalni sektor (Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 378
Lina Gálvez Muñoz
v imenu skupine S&D
Carlos Zorrinho

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informativni pregled o skupnosti znanja in 
inovacij v kulturnem in ustvarjalnem 

(Ne zadeva slovenske različice.)
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sektorju

Or. en

Predlog spremembe 379
Lina Gálvez Muñoz
v imenu skupine S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kulturni in ustvarjalni sektor lahko 
zagotovi horizontalne rešitve za vrsto vse 
večjih trajnih izzivov, s katerimi se je 
mogoče spoprijemati prek raziskovalnih in 
inovacijskih dejavnosti. Te izzive je 
mogoče združiti v štiri stebre: 1) 
ustvarjalnost, kulturna raznolikost in 
vrednote Evropejcev; 2) evropska 
identiteta in kohezija; 3) evropsko 
zaposlovanje, ekonomska odpornost in 
pametna rast 4) Evropa kot svetovna 
akterka.

Kulturni in ustvarjalni sektor1a lahko 
zagotovi horizontalne rešitve za vrsto vse 
večjih trajnih izzivov, s katerimi se je 
mogoče spoprijemati prek izobraževanja 
ter raziskovalnih in inovacijskih 
dejavnosti. Te izzive je mogoče združiti v 
štiri stebre: 1) ustvarjalnost, kulturna 
raznolikost in vrednote Evropejcev, 2) 
evropska identiteta in kohezija, 3) 
evropsko zaposlovanje, ekonomska 
odpornost in pametna rast in 4) Evropa kot 
svetovna akterka.

_________________
1a Kulturni in ustvarjalni sektorji 
vključujejo vse sektorje, katerih dejavnosti 
temeljijo na kulturnih vrednotah in/ali 
umetniških in drugih ustvarjalnih 
izražanjih, ne glede na to, ali so te 
dejavnosti tržno ali netržno usmerjene, 
katera vrsta strukture jih izvaja in kako se 
ta struktura financira. Te dejavnosti 
vključujejo razvoj, ustvarjanje, 
produkcijo, razširjanje ter ohranjanje 
dobrin in storitev, ki vsebujejo kulturna, 
umetniška in/ali druga ustvarjalna 
izražanja, ter povezane dejavnosti, kot sta 
izobraževanje in upravljanje. Kulturni in 
ustvarjalni sektorji med drugim 
vključujejo arhitekturo, arhive, knjižnice 
in muzeje, umetniške veščine, 
avdiovizualno področje (vključno s 
filmom, televizijo, videoigrami in 
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večpredstavnostnimi vsebinami), snovno 
in nesnovno kulturno dediščino, 
oblikovanje, festivale, glasbo, literaturo, 
uprizoritvene umetnosti, založništvo, 
radijske in vizualne umetnosti. Člen 2(1) 
Uredbe (EU) št. 1295/2013 z dne 11. 
decembra 2013 o uvedbi programa 
Ustvarjalna Evropa (2014–2020).

Or. en

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

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kulturni in ustvarjalni sektor lahko 
zagotovi horizontalne rešitve za vrsto vse 
večjih trajnih izzivov, s katerimi se je 
mogoče spoprijemati prek raziskovalnih in 
inovacijskih dejavnosti. Te izzive je 
mogoče združiti v štiri stebre: 1) 
ustvarjalnost, kulturna raznolikost in 
vrednote Evropejcev; 2) evropska 
identiteta in kohezija; 3) evropsko 
zaposlovanje, ekonomska odpornost in 
pametna rast 4) Evropa kot svetovna 
akterka.

Kulturni in ustvarjalni sektor lahko 
zagotovi horizontalne rešitve za vrsto vse 
večjih trajnih izzivov, s katerimi se je 
mogoče spoprijemati prek raziskovalnih in 
inovacijskih dejavnosti. Te izzive je 
mogoče združiti v štiri stebre: 1) 
ustvarjalnost, kulturna in jezikovna 
raznolikost ter vrednote Evropejcev, 2) 
evropska identiteta in kohezija, 3) 
evropsko zaposlovanje, ekonomska 
odpornost in pametna rast in 4) Evropa kot 
svetovna akterka.

Or. en

Predlog spremembe 381
Elena Lizzi

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kulturni in ustvarjalni sektor lahko 
zagotovi horizontalne rešitve za vrsto vse 

Kulturni in ustvarjalni sektor lahko 
zagotovi horizontalne rešitve za vrsto vse 
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večjih trajnih izzivov, s katerimi se je 
mogoče spoprijemati prek raziskovalnih in 
inovacijskih dejavnosti. Te izzive je 
mogoče združiti v štiri stebre: 1) 
ustvarjalnost, kulturna raznolikost in 
vrednote Evropejcev; 2) evropska 
identiteta in kohezija; 3) evropsko 
zaposlovanje, ekonomska odpornost in 
pametna rast 4) Evropa kot svetovna 
akterka.

večjih trajnih izzivov, s katerimi se je 
mogoče spoprijemati prek raziskovalnih in 
inovacijskih dejavnosti. Te izzive je 
mogoče združiti v štiri stebre: 1) 
ustvarjalnost Evropejcev, 2) evropska 
kohezija, 3) evropsko zaposlovanje, 
ekonomska odpornost in pametna rast in 4) 
Evropa kot svetovna akterka.

Or. en

Predlog spremembe 382
Klaus Buchner
v imenu skupine Verts/ALE
Ville Niinistö

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 7 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ustvarjalnost in kulturna raznolikost 
Evropejcev sta odvisni od odpornega in 
močnega kulturnega in ustvarjalnega 
sektorja. Navedeni sektor, predvsem 
avdiovizualno ali glasbeno področje, pa se 
spoprijema z več izzivi, ki so posledica 
večje konkurence svetovnih akterjev in 
digitalizacije.

Ustvarjalnost in kulturna raznolikost 
Evropejcev sta odvisni od odpornega in 
močnega kulturnega in ustvarjalnega 
sektorja, zlasti od ustvarjalcev, ki so 
njegova hrbtenica. Navedeni sektor, 
predvsem avdiovizualno in glasbeno 
področje, pa se spoprijema z več izzivi, ki 
so posledica večje konkurence svetovnih 
akterjev in digitalizacije.

Or. en

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

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 7 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ustvarjalnost in kulturna raznolikost Ustvarjalnost ter kulturna in jezikovna 



AM\1204310SL.docx 7/22 PE650.649v01-00

SL

Evropejcev sta odvisni od odpornega in 
močnega kulturnega in ustvarjalnega 
sektorja. Navedeni sektor, predvsem 
avdiovizualno ali glasbeno področje, pa se 
spoprijema z več izzivi, ki so posledica 
večje konkurence svetovnih akterjev in 
digitalizacije.

raznolikost Evropejcev sta odvisni od 
odpornega in močnega kulturnega in 
ustvarjalnega sektorja. Navedeni sektor, 
predvsem avdiovizualno ali glasbeno 
področje, pa se spoprijema z več izzivi, ki 
so posledica večje konkurence svetovnih 
akterjev in digitalizacije.

Or. en

Predlog spremembe 384
Elena Lizzi

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 7 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ustvarjalnost in kulturna raznolikost 
Evropejcev sta odvisni od odpornega in 
močnega kulturnega in ustvarjalnega 
sektorja. Navedeni sektor, predvsem 
avdiovizualno ali glasbeno področje, pa se 
spoprijema z več izzivi, ki so posledica 
večje konkurence svetovnih akterjev in 
digitalizacije.

Ustvarjalnost Evropejcev je odvisna od 
odpornega in močnega kulturnega in 
ustvarjalnega sektorja. Navedeni sektor, 
predvsem avdiovizualno ali glasbeno 
področje, pa se spoprijema z več izzivi, ki 
so posledica večje konkurence svetovnih 
akterjev in digitalizacije.

Or. en

Predlog spremembe 385
Klaus Buchner
v imenu skupine Verts/ALE
Ville Niinistö

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 7 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— Producenti, distributerji, 
radiodifuzne hiše, kinematografi in vse 
vrste kulturnih organizacij morajo biti 
inovativni, da privabijo nove generacije 
občinstva.

– Producenti, ustvarjalci, 
distributerji, radiodifuzne hiše, 
kinematografi in vse vrste kulturnih 
organizacij in podjetij morajo biti 
inovativni, če želijo privabiti novo 
občinstvo in ga razširiti ter razviti nove 
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procese, storitve, kulturne vsebine in nove 
oblike ustvarjalnih praks, ki prinašajo 
družbeno vrednost.

Or. en

Predlog spremembe 386
Lina Gálvez Muñoz
v imenu skupine S&D
Carlos Zorrinho

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 7 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— Pomanjkanje podjetništva in 
prečnih spretnosti v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju28 zadeva tako 
nastajajoče podsektorje kot tudi zelo zrele 
podsektorje, ki doživljajo temeljito 
digitalno preobrazbo. Te spretnosti so 
potrebne za inovacije in so ključnega 
pomena glede na spremembe na trgu dela, 
s katerimi se spoprijema sektor.

(Ne zadeva slovenske različice.)

_________________
28 Kulturni in ustvarjalni študijski programi 
na evropskih univerzah se večinoma 
osredotočajo na „ustvarjalni del“, njihovi 
diplomanti pa niso vedno pripravljeni na 
vstop na sodobni trg dela, saj jim 
primanjkuje medsektorskih spretnosti (na 
področju podjetništva, digitalizacije in 
finančnega poslovodenja). Evropa glede 
visokošolskih institucij zaostaja za ZDA na 
področju študija komunikacij in medijev 
(univerze iz EU pa so uspešnejše v bolj 
tradicionalnih panogah, kot so umetnost in 
oblikovanje ali uprizoritvene umetnosti).

Or. en

Predlog spremembe 387
Elena Lizzi
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Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 7 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družbene izzive, povezane z evropsko 
identiteto in kohezijo, je na splošno 
mogoče opisati s pomanjkanjem mostov, ki 
bi povezovali različne dele družbe, 
vključno z različnimi ozemlji. Med njimi 
so vprašanja, povezana s socialno 
izključenostjo, potrebo po vzpostavljanju 
tesnejših medkulturnih povezav in razvoju 
občutka pripadnosti na podlagi naše 
kulturne raznolikosti in skupne dediščine, 
ki bi jih bilo mogoče obravnavati z več 
sodelovanja skupnosti, inovacijami v 
oblikovanju, arhitekturi in uporabi javnih 
prostorov ter s socialnimi inovacijami, ki 
jih vodi kultura. Zlasti velja naslednje:

Družbene izzive, povezane z 
evropsko kohezijo, je na splošno mogoče 
opisati s pomanjkanjem mostov, ki bi 
povezovali različne dele družbe, vključno z 
različnimi manjšinskimi jeziki in ozemlji. 
Kulturno raznolikost in skupno dediščino 
bo treba obravnavati z več sodelovanja 
skupnosti, inovacijami v oblikovanju, 
arhitekturi in uporabi javnih prostorov ter z 
družbenimi inovacijami, ki jih vodi 
kultura. Zlasti velja naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 388
Klaus Buchner
v imenu skupine Verts/ALE
Ville Niinistö

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 7 – odstavek 3 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– sodelovanje med raziskovalci ter 
med raziskavami in industrijo je omejeno, 
usklajevanje med prizadevanji na področju 
raziskav in razvoja pa ni zadostno, prav 
tako ni zadostna izmenjava metod, 
rezultatov in dobrih praks. Poleg tega 
večina raziskav v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju ni prevedena, 
posledica česar je ponavljanje, saj 
raziskovalci pogosto ne vedo za podobne 
projekte;

– sodelovanje med raziskovalci ter 
med raziskavami in industrijo ter 
organizacijami javnega in tretjega 
sektorja je omejeno, usklajevanje med 
prizadevanji na področju raziskav in 
razvoja pa ni zadostno, prav tako ni 
zadostna izmenjava metod, rezultatov in 
dobrih praks. Poleg tega večina raziskav v 
kulturnem in ustvarjalnem sektorju ni 
prevedena, posledica česar je ponavljanje, 
saj raziskovalci pogosto ne vedo za 
podobne projekte;



PE650.649v01-00 10/22 AM\1204310SL.docx

SL

Or. en

Predlog spremembe 389
Lina Gálvez Muñoz
v imenu skupine S&D
Carlos Zorrinho

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 7 – odstavek 3 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– sodelovanje med raziskovalci ter 
med raziskavami in industrijo je omejeno, 
usklajevanje med prizadevanji na področju 
raziskav in razvoja pa ni zadostno, prav 
tako ni zadostna izmenjava metod, 
rezultatov in dobrih praks. Poleg tega 
večina raziskav v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju ni prevedena, 
posledica česar je ponavljanje, saj 
raziskovalci pogosto ne vedo za podobne 
projekte;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 390
Lina Gálvez Muñoz
v imenu skupine S&D
Carlos Zorrinho

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 7 – odstavek 3 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– precejšen delež regionalnih 
prednostnih nalog na področju pametne 
specializacije v Evropi se nanaša na 
kulturo z različnih vidikov (na primer 
kulturna dediščina, ustvarjalni sektor itd.). 
Glede na pomembno vlogo kulture in 
ustvarjalnosti za gospodarski in socialni 
razvoj mest in regij ter njuno zmožnost za 
nadaljnjo obravnavo vprašanj razlik v 

(Ne zadeva slovenske različice.)
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Evropi ima SZI na področju kulturnega in 
ustvarjalnega sektorja velik potencial.

Or. en

Predlog spremembe 391
Klaus Buchner
v imenu skupine Verts/ALE
Ville Niinistö

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 7 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izzivi na področju evropskega 
zaposlovanja, ekonomske odpornosti in 
pametne rasti vključujejo gospodarska 
vprašanja, kot sta brezposelnost (zlasti 
mladih) in svetovna konkurenca.

Aktualni izzivi na področju evropskega 
zaposlovanja, ekonomske odpornosti in 
pametne rasti vključujejo socialna in 
gospodarska vprašanja, kot so 
brezposelnost (zlasti mladih), nezadovoljivi 
delovni pogoji, pomanjkanje znanj in 
spretnosti (zlasti digitalnih) in vse večja 
svetovna konkurenca.

Or. en

Predlog spremembe 392
Klaus Buchner
v imenu skupine Verts/ALE
Ville Niinistö

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 7 – odstavek 4 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Evropska industrija se spoprijema 
z digitalizacijo in globalizacijo ter njunim 
močnim vplivom na to, kako umetniki 
ustvarjajo in distribuirajo svoja dela ter se 
povezujejo z občinstvom. Na tradicionalne 
vrednostne verige so vplivali propad trgov 
DVD, nova pričakovanja potrošnikov in 
stalna moč ameriških studiev, pa tudi 
vzpon svetovnih digitalnih velikanov, kot 

– Na evropski kulturni in ustvarjalni 
sektor močno vplivajo digitalizacija in 
tehnološke inovacije v globaliziranem 
svetu. S tem razvojem se spreminja način, 
kako umetniki ustvarjajo in distribuirajo 
svoja dela ter se povezujejo z občinstvom, 
saj so tradicionalni poslovni modeli 
kulturnega in ustvarjalnega sektorja 
postavljeni pod vprašaj, pričakovanja in 
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so Amazon, iTunes, Google in Netflix. vedenje potrošnikov pa bistveno drugačni. 
Propad trgov, ki prodajajo fizično blago, 
kot so CD-ji in DVD-ji, v povezavi z 
vzponom globalnih ponudnikov digitalnih 
vsebin, kot so Alibaba, Amazon, Apple, 
Facebook in Google, ter vse večjo močjo 
neevropskih podjetij, ki ustvarjajo 
vsebine, močno vplivajo na tradicionalno 
vrednostno verigo.

Or. en

Predlog spremembe 393
Klaus Buchner
v imenu skupine Verts/ALE
Ville Niinistö

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nazadnje, da bi Evropa postala svetovna 
akterka, je treba izboljšati razširjanje 
kulturnih vsebin, ustvarjenih v Evropi. 
Evropa mora ostati konkurenčna v svetovni 
digitalni tekmi ustvarjanja novih tehnologij 
(na primer umetne inteligence, interneta 
stvari, veriženja blokov), pri čemer je 
kulturni in ustvarjalni sektor pomemben 
ustvarjalec vsebine, izdelkov in storitev na 
svetovni ravni. Poleg tega lahko na 
svetovni ravni kulturni in ustvarjalni sektor 
(na primer oblikovanje, arhitektura itd.) 
dejavno prispeva k trajnostnemu razvoju in 
spodbuja zelene inovacije, kulturne vsebine 
(literatura, film in umetnost) pa lahko 
ozaveščajo o okoljskih težavah in vplivajo 
na javno mnenje.

Nazadnje, da bi EU postala svetovna 
akterka, je treba izboljšati razširjanje 
evropskih kulturnih vsebin. Evropa mora 
ostati konkurenčna v svetovni digitalni 
tekmi ustvarjanja novih tehnologij, pri 
čemer je kulturni in ustvarjalni sektor 
pomemben ustvarjalec vsebine, izdelkov in 
storitev. Poleg tega lahko na svetovni ravni 
kulturni in ustvarjalni sektor dejavno 
prispeva k trajnostnemu razvoju in 
spodbuja zelene inovacije, kulturne vsebine 
pa lahko ozaveščajo o okoljskih težavah, 
obveščajo ter vplivajo na javno mnenje.

Or. en

Predlog spremembe 394
Lina Gálvez Muñoz
v imenu skupine S&D
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Carlos Zorrinho

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nazadnje, da bi Evropa postala svetovna 
akterka, je treba izboljšati razširjanje 
kulturnih vsebin, ustvarjenih v Evropi. 
Evropa mora ostati konkurenčna v svetovni 
digitalni tekmi ustvarjanja novih tehnologij 
(na primer umetne inteligence, interneta 
stvari, veriženja blokov), pri čemer je 
kulturni in ustvarjalni sektor pomemben 
ustvarjalec vsebine, izdelkov in storitev na 
svetovni ravni. Poleg tega lahko na 
svetovni ravni kulturni in ustvarjalni sektor 
(na primer oblikovanje, arhitektura itd.) 
dejavno prispeva k trajnostnemu razvoju in 
spodbuja zelene inovacije, kulturne vsebine 
(literatura, film in umetnost) pa lahko 
ozaveščajo o okoljskih težavah in vplivajo 
na javno mnenje.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 395
Lina Gálvez Muñoz
v imenu skupine S&D
Carlos Zorrinho

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

SZI inštituta EIT za kulturni in ustvarjalni 
sektor bo s svojim celovitim in enotnim 
pristopom pomagala obravnavati zgoraj 
opredeljene izzive. S pokrivanjem skoraj 
vseh področij naših življenj, družbe in 
gospodarstva bo taka SZI zelo pomembna 
v smislu gospodarskega in družbenega 
vpliva ter omogočanja strateških 
priložnosti za gospodarske, tehnološke in 
socialne inovacije.

SZI inštituta EIT za kulturni in ustvarjalni 
sektor bo s svojim celovitim in enotnim 
pristopom pomagala obravnavati vse zgoraj 
opredeljene izzive. S tem, ko bo pokrivala 
skoraj vsa področja naših življenj, družbe 
in gospodarstva, bo taka SZI zelo 
pomembna v smislu gospodarskega in 
družbenega vpliva, saj bo omogočala 
strateške priložnosti za gospodarske, 
tehnološke in socialne inovacije.
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Predlog spremembe 396
Klaus Buchner
v imenu skupine Verts/ALE
Ville Niinistö

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Inovacije na podlagi kulture in 
ustvarjalnosti spodbujajo evropsko 
konkurenčnost bodisi neposredno z 
ustanavljanjem novih podjetij in delovnih 
mest bodisi posredno z ustvarjanjem 
medsektorskih koristi za širše 
gospodarstvo, izboljšanjem kakovosti 
življenja in povečevanjem privlačnosti 
Evrope. Kulturni in ustvarjalni sektor je 
vse bolj prepoznan kot nov vir pametne, 
trajnostne in vključujoče rasti in delovnih 
mest, saj v EU zaposluje že več kot 12 
milijonov ljudi, kar predstavlja 7,5 % vseh 
zaposlenih v EU.

Z inovacijami na podlagi kulture in 
ustvarjalnosti se rešujejo družbeni izzivi 
ter spodbujata evropska trajnost in 
konkurenčnost bodisi neposredno z 
ustanavljanjem novih podjetij in delovnih 
mest bodisi posredno z ustvarjanjem 
medsektorskih koristi za širše 
gospodarstvo, izboljšanjem kakovosti 
življenja in povečevanjem privlačnosti 
Evrope. Kulturni in ustvarjalni sektor je 
vse bolj prepoznan kot nov vir pametne, 
trajnostne in vključujoče rasti in delovnih 
mest, saj v EU zaposluje že več kot 
12 milijonov ljudi, kar predstavlja 7,5 % 
vseh zaposlenih v EU.

Or. en

Predlog spremembe 397
Lina Gálvez Muñoz
v imenu skupine S&D
Carlos Zorrinho

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Inovacije na podlagi kulture in 
ustvarjalnosti spodbujajo evropsko 
konkurenčnost bodisi neposredno z 
ustanavljanjem novih podjetij in delovnih 
mest bodisi posredno z ustvarjanjem 

(Ne zadeva slovenske različice.)
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medsektorskih koristi za širše 
gospodarstvo, izboljšanjem kakovosti 
življenja in povečevanjem privlačnosti 
Evrope. Kulturni in ustvarjalni sektor je 
vse bolj prepoznan kot nov vir pametne, 
trajnostne in vključujoče rasti in delovnih 
mest, saj v EU zaposluje že več kot 12 
milijonov ljudi, kar predstavlja 7,5 % vseh 
zaposlenih v EU.

Or. en

Predlog spremembe 398
Lina Gálvez Muñoz
v imenu skupine S&D
Carlos Zorrinho

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prispevek kulture in ustvarjalnosti k 
inovacijam ni omejen na neposredni vpliv 
kulturnega in ustvarjalnega sektorja, saj 
inovacije na vseh področjih vse bolj 
spodbujajo netehnološki dejavniki, kot so 
ustvarjalnost, oblikovanje in novi 
organizacijski procesi ali poslovni modeli. 
Kulturni in ustvarjalni sektor z jasnimi 
vrednostnimi verigami (na primer glasba, 
oblikovanje, moda, avdiovizualne vsebine, 
videoigre, arhitektura) imajo v 
gospodarskem smislu veliko inovacijsko 
zmogljivost, saj lahko spodbujajo 
inovacije v drugih gospodarskih sektorjih.

Prispevek kulture in ustvarjalnosti k 
inovacijam ni omejen na neposredni vpliv 
kulturnega in ustvarjalnega sektorja, saj 
inovacije na vseh področjih vse bolj 
spodbujajo netehnološki dejavniki, kot so 
ustvarjalnost, oblikovanje in novi 
organizacijski procesi ali poslovni modeli. 
Zlasti kulturni in ustvarjalni sektor z 
jasnimi vrednostnimi verigami (na primer 
glasba, oblikovanje, moda, avdiovizualne 
vsebine, videoigre, arhitektura) ima v 
gospodarskem smislu veliko inovacijsko 
zmogljivost in lahko spodbuja inovacije v 
drugih gospodarskih sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 399
Elena Lizzi

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 8 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kultura in udejstvovanje v kulturnih 
dejavnostih neposredno vplivata na dobro 
počutje državljanov. Kulturni in ustvarjalni 
sektor krepi družbene vrednote identitete, 
demokracije in sodelovanja skupnosti. 
Kultura ima velik potencial za krepitev 
občutka evropske pripadnosti, kjer je 
raznolikost prednost. To je temeljnega 
pomena, da se omogočijo odpornost, 
družbeni dostop, družbena kohezija in 
enakost spolov, preprečuje radikalizacija 
ter obravnavajo politične negotovosti v 
Evropi in potreba po enotnosti.

Kultura in udejstvovanje v kulturnih 
dejavnostih neposredno vplivata na dobro 
počutje državljanov. Kulturni in ustvarjalni 
sektor krepi družbene vrednote identitete, 
demokracije in sodelovanja skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 400
Lina Gálvez Muñoz
v imenu skupine S&D
Carlos Zorrinho

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kultura in udejstvovanje v kulturnih 
dejavnostih neposredno vplivata na dobro 
počutje državljanov. Kulturni in ustvarjalni 
sektor krepi družbene vrednote identitete, 
demokracije in sodelovanja skupnosti. 
Kultura ima velik potencial za krepitev 
občutka evropske pripadnosti, kjer je 
raznolikost prednost. To je temeljnega 
pomena, da se omogočijo odpornost, 
družbeni dostop, družbena kohezija in 
enakost spolov, preprečuje radikalizacija 
ter obravnavajo politične negotovosti v 
Evropi in potreba po enotnosti.

Kultura in udejstvovanje v kulturnih 
dejavnostih neposredno vplivata na dobro 
počutje državljanov. Kulturni in ustvarjalni 
sektor krepi družbene vrednote identitete, 
demokracije in sodelovanja skupnosti. 
Kultura ima velik potencial za krepitev 
občutka evropske pripadnosti, kjer je 
raznolikost prednost. To je temeljnega 
pomena, da se omogočijo odpornost, 
družbeni dostop, družbena kohezija in 
enakost spolov, preprečuje radikalizacija 
ter obravnavajo politične negotovosti in 
potreba po enotnosti v Evropi.

Or. en

Predlog spremembe 401
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Klaus Buchner
v imenu skupine Verts/ALE
Ville Niinistö

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

SZI inštituta EIT za kulturni in ustvarjalni 
sektor bo spodbudila priložnosti za 
mreženje, sodelovanje, soustvarjanje in 
prenos znanja med izobraževanjem, 
raziskavami in podjetji znotraj kulturnega 
in ustvarjalnega sektorja ter z drugimi 
sektorji družbe in gospodarstva. Delovala 
bo kot katalizator pobud od spodaj navzgor 
in od zgoraj navzdol na regionalni in 
nacionalni ravni ter ravni EU. Razvila bo 
potrebne okvirne pogoje za ustanavljanje in 
širitev novih podjetij v inovacijskih 
ekosistemih. Raziskovalcem in študentom 
na številnih področjih (vključno z 
umetnostjo, humanistiko, podjetništvom, 
družbenimi vedami in uporabno znanostjo) 
ter podjetnikom v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju in drugih sektorjih 
bo zagotovila znanje in spretnosti, potrebne 
za zagotavljanje inovativnih rešitev ter 
njihovo spreminjanje v nove poslovne 
priložnosti. Omogočila bo nadaljnje 
medsebojno oplajanje v drugih 
gospodarskih in industrijskih sektorjih ter 
delovala kot pospeševalec inovacij.

SZI inštituta EIT za kulturni in ustvarjalni 
sektor bo spodbudila priložnosti za 
mreženje, sodelovanje, soustvarjanje in 
prenos znanja med izobraževanjem, 
raziskavami, podjetji ter javnimi 
organizacijami in organizacijami tretjega 
sektorja, znotraj kulturnega in 
ustvarjalnega sektorja ter z drugimi sektorji 
družbe in gospodarstva. Delovala bo kot 
katalizator pobud od spodaj navzgor in od 
zgoraj navzdol na regionalni in nacionalni 
ravni ter ravni EU. Razvila bo potrebne 
okvirne pogoje za ustanavljanje in širitev 
novih podjetij v inovacijskih ekosistemih. 
Raziskovalcem in študentom na številnih 
področjih (vključno z umetnostjo, 
humanistiko, podjetništvom, družbenimi 
vedami in uporabno znanostjo) ter 
podjetnikom v kulturnem in ustvarjalnem 
sektorju in drugih sektorjih bo zagotovila 
znanje in spretnosti, potrebne za 
zagotavljanje inovativnih rešitev ter 
njihovo spreminjanje v nove kulturne, 
družbene in poslovne priložnosti. 
Omogočila bo nadaljnje medsebojno 
oplajanje v drugih družbenih, 
gospodarskih in industrijskih sektorjih ter 
delovala kot pospeševalec inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 402
Lina Gálvez Muñoz
v imenu skupine S&D
Carlos Zorrinho

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 8 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

SZI inštituta EIT za kulturni in ustvarjalni 
sektor bo spodbudila priložnosti za 
mreženje, sodelovanje, soustvarjanje in 
prenos znanja med izobraževanjem, 
raziskavami in podjetji znotraj kulturnega 
in ustvarjalnega sektorja ter z drugimi 
sektorji družbe in gospodarstva. Delovala 
bo kot katalizator pobud od spodaj navzgor 
in od zgoraj navzdol na regionalni in 
nacionalni ravni ter ravni EU. Razvila bo 
potrebne okvirne pogoje za ustanavljanje in 
širitev novih podjetij v inovacijskih 
ekosistemih. Raziskovalcem in študentom 
na številnih področjih (vključno z 
umetnostjo, humanistiko, podjetništvom, 
družbenimi vedami in uporabno znanostjo) 
ter podjetnikom v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju in drugih sektorjih 
bo zagotovila znanje in spretnosti, potrebne 
za zagotavljanje inovativnih rešitev ter 
njihovo spreminjanje v nove poslovne 
priložnosti. Omogočila bo nadaljnje 
medsebojno oplajanje v drugih 
gospodarskih in industrijskih sektorjih ter 
delovala kot pospeševalec inovacij.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 403
Lina Gálvez Muñoz
v imenu skupine S&D
Carlos Zorrinho

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

SZI v kulturnem in ustvarjalnem sektorju 
bo dopolnjevala več drugih pobud Unije pa 
tudi pobude na ravni držav članic. Glavne 
sinergije, ki so predvidene na ravni EU, so 
predstavljene v nadaljevanju.

(Ne zadeva slovenske različice.)
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Predlog spremembe 404
Klaus Buchner
v imenu skupine Verts/ALE
Ville Niinistö

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pričakuje se, da bo SZI v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju vzpostavila močne 
sinergije z zadevnimi pobudami politike v 
okviru programa Obzorje Evropa, zlasti v 
okviru stebra II s sklopom [vključujoča in 
varna družba] in njegovimi področji 
ukrepanja glede kulturne dediščine in 
demokracije. Prihodnja SZI bi lahko 
zagotovila tudi dragocene horizontalne 
vložke za več dejavnosti, ki bi se izvajale v 
sklopu [digitalno in industrija], zlasti glede 
proizvodnih tehnologij, pri katerih je 
potreba po razvoju novih izdelkov zelo 
odvisna od kulturnega in ustvarjalnega 
sektorja. Poleg tega bi lahko učinkovito 
dopolnjevala druge dele programa Obzorje 
Evropa, ukrepanje obstoječe EIT Digital in 
ukrepe, ki so predvideni v okviru drugih 
programov EU, kot so InvestEU, program 
za digitalno Evropo ali skladi kohezijske 
politike.

Pričakuje se, da bo SZI v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju vzpostavila močne 
sinergije z zadevnimi pobudami politike v 
okviru programa Obzorje Evropa, zlasti v 
okviru stebra II s sklopom [vključujoča in 
varna družba] in njegovimi področji 
ukrepanja glede kulturne dediščine in 
demokracije. Prihodnja SZI bi lahko 
zagotovila tudi dragocene horizontalne 
vložke za več dejavnosti, ki bi se izvajale v 
sklopu [digitalno in industrija], zlasti glede 
proizvodnih tehnologij, pri katerih je 
potreba po razvoju novih izdelkov zelo 
odvisna od kulturnega in ustvarjalnega 
sektorja. Poleg tega bi lahko učinkovito 
dopolnjevala druge dele programa Obzorje 
Evropa, ukrepanje obstoječe SZI za 
digitalne tehnologije EIT Digital in 
ukrepe, ki so predvideni v okviru drugih 
programov EU, kot so InvestEU, Erasmus, 
Ustvarjalna Evropa, program za digitalno 
Evropo ali skladi kohezijske politike.

Or. en

Predlog spremembe 405
Lina Gálvez Muñoz
v imenu skupine S&D
Carlos Zorrinho

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 9 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pričakuje se, da bo SZI v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju vzpostavila močne 
sinergije z zadevnimi pobudami politike v 
okviru programa Obzorje Evropa, zlasti v 
okviru stebra II s sklopom [vključujoča in 
varna družba] in njegovimi področji 
ukrepanja glede kulturne dediščine in 
demokracije. Prihodnja SZI bi lahko 
zagotovila tudi dragocene horizontalne 
vložke za več dejavnosti, ki bi se izvajale v 
sklopu [digitalno in industrija], zlasti glede 
proizvodnih tehnologij, pri katerih je 
potreba po razvoju novih izdelkov zelo 
odvisna od kulturnega in ustvarjalnega 
sektorja. Poleg tega bi lahko učinkovito 
dopolnjevala druge dele programa Obzorje 
Evropa, ukrepanje obstoječe EIT Digital in 
ukrepe, ki so predvideni v okviru drugih 
programov EU, kot so InvestEU, program 
za digitalno Evropo ali skladi kohezijske 
politike.

Pričakuje se, da bo SZI v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju vzpostavila močne 
sinergije z zadevnimi pobudami politike v 
okviru programa Obzorje Evropa, zlasti v 
okviru stebra II s sklopom [vključujoča in 
varna družba] in njegovimi področji 
ukrepanja glede kulturne dediščine in 
demokracije. Prihodnja SZI bi lahko 
zagotovila tudi dragocene horizontalne 
vložke za več dejavnosti, ki bi se izvajale v 
sklopu [digitalno in industrija], zlasti glede 
proizvodnih tehnologij, pri katerih je 
potreba po razvoju novih izdelkov zelo 
odvisna od kulturnega in ustvarjalnega 
sektorja. Poleg tega bi lahko učinkovito 
dopolnjevala druge dele programa Obzorje 
Evropa, ukrepanje obstoječe SZI za 
digitalne tehnologije EIT Digital in 
ukrepe, ki so predvideni v okviru drugih 
programov EU, kot so InvestEU, program 
za digitalno Evropo ali skladi kohezijske 
politike.

Or. en

Predlog spremembe 406
Lina Gálvez Muñoz
v imenu skupine S&D
Carlos Zorrinho

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Novi program Ustvarjalna Evropa bo zelo 
pomemben za dejavnosti SZI v kulturnem 
in ustvarjalnem sektorju. Program 
vključuje sklope in posebne razpise, v 
katerih se upoštevajo nekateri že omenjeni 
izzivi, s katerimi se spoprijema sektor (na 
primer spretnosti in zaposlovanje 
ustvarjalcev, poslovni modeli itd.), pri 
čemer bi bilo treba razviti močne sinergije 
in dopolnjevanja. V okviru programa 

Novi program Ustvarjalna Evropa bo zelo 
pomemben za dejavnosti SZI v kulturnem 
in ustvarjalnem sektorju. Program 
vključuje sklope in posebne razpise, v 
katerih se upoštevajo nekateri že omenjeni 
izzivi, s katerimi se spoprijema sektor (na 
primer spretnosti in zaposlovanje 
ustvarjalcev, poslovni modeli itd.), pri 
čemer bi bilo treba razviti močne sinergije 
in dopolnjevanja. Poleg tega bi v okviru 
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Ustvarjalna Evropa in ob upoštevanju 
omejenega dostopa do financiranja v 
kulturnem in ustvarjalnem sektorju bi bilo 
mogoče sinergije pričakovati z jamstvenim 
instrumentom za kulturne in ustvarjalne 
sektorje, ki je finančni mehanizem za 
pomoč pri širitvi kulturnih in ustvarjalnih 
projektov z zagotavljanjem zavarovanja 
finančnim posrednikom.

programa Ustvarjalna Evropa in ob 
upoštevanju omejenega dostopa do 
financiranja v kulturnem in ustvarjalnem 
sektorju lahko pričakovali sinergije z 
Jamstveno shemo za kulturni in 
ustvarjalni sektor, ki je finančni 
mehanizem za pomoč pri širitvi kulturnih 
in ustvarjalnih projektov z zagotavljanjem 
zavarovanja finančnim posrednikom.

Or. en

Predlog spremembe 407
Lina Gálvez Muñoz
v imenu skupine S&D
Carlos Zorrinho

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 1 – točka 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S platformo strategije pametne 
specializacije (S3) na področju industrijske 
modernizacije je bilo opredeljenih več 
strategij raziskav in inovacij, ki se 
osredotočajo na kulturni in ustvarjalni 
sektor ter z vključevanjem številnih 
podjetniških akterjev obravnavajo nove 
povezave med lokalnimi sredstvi, 
potencialnimi trgi in družbenimi izzivi. 
Pomemben vidik strategij S3 je zlasti 
promocija novih partnerstev med 
raziskovalnimi organizacijami, podjetji in 
javnimi organi, kar zahteva vzpostavitev 
novih sodelovalnih platform.

S platformo strategije pametne 
specializacije (S3) na področju industrijske 
modernizacije je bilo opredeljenih več 
strategij raziskav in inovacij, ki se 
osredotočajo na kulturni in ustvarjalni 
sektor ter z vključevanjem številnih 
podjetniških akterjev preučujejo nove 
povezave med lokalnimi sredstvi, 
potencialnimi trgi in družbenimi izzivi. 
Pomemben vidik strategij S3 je zlasti 
promocija novih partnerstev med 
raziskovalnimi organizacijami, podjetji in 
javnimi organi, za kar je treba vzpostaviti 
nove sodelovalne platforme.
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Predlog spremembe 408
Klaus Buchner
v imenu skupine Verts/ALE
Ville Niinistö

Predlog sklepa
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Priloga I – točka 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

SZI inštituta EIT za kulturni in ustvarjalni 
sektor je najprimernejša za obravnavo 
pomembnih gospodarskih in družbenih 
izzivov, ki so navedeni zgoraj. 
Ustvarjalnost je ključno gonilo inovacij, 
SZI za kulturni in ustvarjalni sektor pa 
lahko sprosti potencial kulturne 
ustvarjalnosti in pripomore h krepitvi 
konkurenčnosti in pametni rasti v Evropi.

SZI inštituta EIT za kulturni in ustvarjalni 
sektor je najprimernejša za obravnavo 
pomembnih gospodarskih, socialnih in 
družbenih izzivov, ki so navedeni zgoraj. 
Ustvarjalnost je ključno gonilo inovacij, 
SZI za kulturni in ustvarjalni sektor pa 
lahko sprosti potencial umetniške in 
kulturne ustvarjalnosti in pomaga okrepiti 
evropski socialni model ter povečati 
trajnost, svetovno konkurenčnost in 
blaginjo.
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Predlog spremembe 409
Lina Gálvez Muñoz
v imenu skupine S&D
Carlos Zorrinho

Predlog sklepa
Priloga I – točka 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

SZI inštituta EIT za kulturni in ustvarjalni 
sektor je najprimernejša za obravnavo 
pomembnih gospodarskih in družbenih 
izzivov, ki so navedeni zgoraj. 
Ustvarjalnost je ključno gonilo inovacij, 
SZI za kulturni in ustvarjalni sektor pa 
lahko sprosti potencial kulturne 
ustvarjalnosti in pripomore h krepitvi 
konkurenčnosti in pametni rasti v Evropi.

SZI inštituta EIT za kulturni in ustvarjalni 
sektor je najprimernejša za obravnavo 
pomembnih gospodarskih in družbenih 
izzivov, ki so navedeni zgoraj. 
Ustvarjalnost je ključno gonilo inovacij, 
SZI za kulturni in ustvarjalni sektor pa 
lahko sprosti potencial kulturne 
ustvarjalnosti in pomaga povečati 
konkurenčnost in pametno rast v Evropi.

Or. en


