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Ändringsförslag 376
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 5 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kulturella och kreativa näringar 1. Kulturella och kreativa sektorer

Or. en

Motivering

Denna ändring bör tillämpas i hela texten, varigenom "kulturella och kreativa näringar" 
ersätts med "kulturella och kreativa sektorer".

Ändringsförslag 377
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 5 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kulturella och kreativa näringar 1. Kulturella och kreativa sektorer

Or. en

Ändringsförslag 378
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Faktablad om kunskaps- och 
innovationsgruppen ”Kulturella och 

Faktablad om kunskaps- och 
innovationsgruppen ”Kulturella och 
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kreativa näringar” kreativa sektorer”

Or. en

Ändringsförslag 379
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kulturella och kreativa näringar kan bidra 
med en övergripande lösning på en rad 
olika utmaningar som är av permanent 
karaktär och som kan bemötas genom 
forsknings- och innovationsverksamheter. 
Dessa utmaningar kan delas in i fyra 
pelare: 1) Européernas kreativitet, 
kulturella mångfald och värderingar. 2) 
Europas identitet och sammanhållning. 3) 
Europas sysselsättning, ekonomiska 
återhämtningsförmåga och smarta tillväxt. 
4) Europa som en global aktör.

Kulturella och kreativa sektorer1a kan bidra 
med en övergripande lösning på en rad 
olika utmaningar som är av permanent 
karaktär och som kan bemötas genom 
utbildnings-, forsknings- och 
innovationsverksamheter. Dessa 
utmaningar kan delas in i fyra pelare: 1) 
Européernas kreativitet, kulturella 
mångfald och värderingar. 2) Europas 
identitet och sammanhållning. 3) Europas 
sysselsättning, ekonomiska 
återhämtningsförmåga och smarta tillväxt. 
4) Europa som en global aktör.

_________________
1a De kulturella och kreativa sektorerna 
omfattar alla sektorer vars verksamhet 
bygger på kulturella värden och/eller 
konstnärliga och andra kreativa uttryck, 
oavsett om den verksamheten är 
marknadsorienterad eller inte, oavsett 
vilken struktur som genomför den och 
oavsett hur den strukturen är finansierad. 
I verksamheten ingår utveckling, 
skapande, produktion, spridning och 
bevarande av varor och tjänster som 
förkroppsligar kulturella, konstnärliga 
och/eller andra kreativa uttryck samt 
närliggande funktioner som utbildning 
och förvaltning. I de kulturella och 
kreativa sektorerna ingår bland annat 
arkitektur, arkiv, bibliotek och museer, 
konsthantverk, det audiovisuella området 
(detta inkluderar film, television, dataspel 
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och multimedia), materiellt och 
immateriellt kulturarv, design, festivaler, 
musik, litteratur, scenkonst, 
förlagsverksamhet, radio och bildkonst. 
Förordning (EU) nr 1295/2013 av 
den 11 december 2013 om inrättande av 
programmet Kreativa Europa (2014–
2020), artikel 2.1.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kulturella och kreativa näringar kan bidra 
med en övergripande lösning på en rad 
olika utmaningar som är av permanent 
karaktär och som kan bemötas genom 
forsknings- och innovationsverksamheter. 
Dessa utmaningar kan delas in i fyra 
pelare: 1) Européernas kreativitet, 
kulturella mångfald och värderingar. 2) 
Europas identitet och sammanhållning. 3) 
Europas sysselsättning, ekonomiska 
återhämtningsförmåga och smarta tillväxt. 
4) Europa som en global aktör.

Kulturella och kreativa näringar kan bidra 
med en övergripande lösning på en rad 
olika utmaningar som är av permanent 
karaktär och som kan bemötas genom 
forsknings- och innovationsverksamheter. 
Dessa utmaningar kan delas in i fyra 
pelare: 1) Européernas kreativitet, 
kulturella och språkliga mångfald och 
värderingar. 2) Europas identitet och 
sammanhållning. 3) Europas 
sysselsättning, ekonomiska 
återhämtningsförmåga och smarta tillväxt. 
4) Europa som en global aktör.

Or. en

Ändringsförslag 381
Elena Lizzi

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kulturella och kreativa näringar kan bidra 
med en övergripande lösning på en rad 

Kulturella och kreativa näringar kan bidra 
med en övergripande lösning på en rad 
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olika utmaningar som är av permanent 
karaktär och som kan bemötas genom 
forsknings- och innovationsverksamheter. 
Dessa utmaningar kan delas in i fyra 
pelare: 1) Européernas kreativitet, 
kulturella mångfald och värderingar. 2) 
Europas identitet och sammanhållning. 3) 
Europas sysselsättning, ekonomiska 
återhämtningsförmåga och smarta tillväxt. 
4) Europa som en global aktör.

olika utmaningar som är av permanent 
karaktär och som kan bemötas genom 
forsknings- och innovationsverksamheter. 
Dessa utmaningar kan delas in i fyra 
pelare: 1) Européernas kreativitet. 
2) Europas sammanhållning. 3) Europas 
sysselsättning, ekonomiska 
återhämtningsförmåga och smarta tillväxt. 
4) Europa som en global aktör.

Or. en

Ändringsförslag 382
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 13 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Européernas kreativitet, kulturella 
mångfald och värderingar är beroende av 
motståndskraftiga och robusta kulturella 
och kreativa sektorer. Dessa sektorer, i 
synnerhet den audiovisuella sektorn och 
musiksektorn, står emellertid inför ett antal 
utmaningar till följd av den ökande 
konkurrensen från globala aktörer och den 
digitala omställningen.

Européernas kreativitet och kulturella 
mångfald är beroende av motståndskraftiga 
och robusta kulturella och kreativa sektorer 
och i synnerhet kreatörer, som är de 
kulturella och kreativa sektorernas 
ryggrad. Dessa sektorer, i synnerhet den 
audiovisuella sektorn och musiksektorn, 
står emellertid inför ett antal utmaningar 
till följd av den ökande konkurrensen från 
globala aktörer och den digitala 
omställningen.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 13 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Européernas kreativitet, kulturella 
mångfald och värderingar är beroende av 
motståndskraftiga och robusta kulturella 
och kreativa sektorer. Dessa sektorer, i 
synnerhet den audiovisuella sektorn och 
musiksektorn, står emellertid inför ett antal 
utmaningar till följd av den ökande 
konkurrensen från globala aktörer och den 
digitala omställningen.

Européernas kreativitet och kulturella och 
språkliga mångfald är beroende av 
motståndskraftiga och robusta kulturella 
och kreativa sektorer. Dessa sektorer, i 
synnerhet den audiovisuella sektorn och 
musiksektorn, står emellertid inför ett antal 
utmaningar till följd av den ökande 
konkurrensen från globala aktörer och den 
digitala omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 384
Elena Lizzi

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 13 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Européernas kreativitet, kulturella 
mångfald och värderingar är beroende av 
motståndskraftiga och robusta kulturella 
och kreativa sektorer. Dessa sektorer, i 
synnerhet den audiovisuella sektorn och 
musiksektorn, står emellertid inför ett antal 
utmaningar till följd av den ökande 
konkurrensen från globala aktörer och den 
digitala omställningen.

Européernas kreativitet är beroende av 
motståndskraftiga och robusta kulturella 
och kreativa sektorer. Dessa sektorer, i 
synnerhet den audiovisuella sektorn och 
musiksektorn, står emellertid inför ett antal 
utmaningar till följd av den ökande 
konkurrensen från globala aktörer och den 
digitala omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 385
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 13 – stycke 2 – punktsats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— Producenter, distributörer, 
programföretag, biografer och alla typer av 
kulturella organisationer måste vara 
innovativa för att locka nya generationer 

— Producenter, kreatörer, 
distributörer, programföretag, biografer 
och alla typer av kulturella organisationer 
och företag måste vara innovativa för att 
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av publik. locka ny publik och bredda sitt 
publikunderlag samt utveckla nya 
processer, tjänster, kulturinnehåll och 
nya former av kreativ verksamhet som ger 
ett samhällsvärde.

Or. en

Ändringsförslag 386
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 13 – stycke 2 – punktsats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— Bristen på entreprenörskap och 
övergripande kompetens inom de kulturella 
och kreativa näringarna28gäller både nya 
undersektorer och mycket mogna sektorer 
som genomgår en djupgående 
digitalisering. Denna kompetens behövs för 
innovation och är helt avgörande med 
tanke på de förändringar som sker på 
arbetsmarknaden inom sektorn.

— Bristen på entreprenörskap och 
övergripande kompetens inom de kulturella 
och kreativa sektorerna28 gäller både nya 
undersektorer och mycket mogna sektorer 
som genomgår en djupgående 
digitalisering. Denna kompetens behövs för 
innovation och är helt avgörande med 
tanke på de förändringar som sker på 
arbetsmarknaden inom sektorn.

_________________ _________________
28 Kulturella och kreativa studier på de 
europeiska universiteten är främst inriktade 
på den ”kreativa delen”, och studenterna är 
inte alltid redo att träda in på den moderna 
arbetsmarknaden eftersom de saknar 
sektorsöverskridande kompetens (inom 
entreprenörskap, digitalisering och 
ekonomisk förvaltning). När det gäller de 
högre utbildningsanstalterna ligger EU 
efter USA inom kommunikation och media 
(medan EU:s universitet uppvisar bättre 
resultat inom traditionella ämnen som 
konst och design eller scenkonst).

28 Kulturella och kreativa studier på de 
europeiska universiteten är främst inriktade 
på den ”kreativa delen”, och studenterna är 
inte alltid redo att träda in på den moderna 
arbetsmarknaden eftersom de saknar 
sektorsöverskridande kompetens (inom 
entreprenörskap, digitalisering och 
ekonomisk förvaltning). När det gäller de 
högre utbildningsanstalterna ligger EU 
efter USA inom kommunikation och media 
(medan EU:s universitet uppvisar bättre 
resultat inom traditionella ämnen som 
konst och design eller scenkonst).

Or. en

Ändringsförslag 387
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Elena Lizzi

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 13 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De samhälleliga utmaningar som rör 
Europas identitet och sammanhållning kan 
generellt beskrivas utifrån bristen på 
”broar” som kopplar samman olika delar 
av samhället och olika territorier. 
Utmaningarna omfattar social 
utestängning, behovet att bygga tätare 
länkar mellan kulturer och behovet att 
utveckla en känsla av gemenskap baserad 
på vår kulturella mångfald och vårt 
gemensamma arv. Dessa utmaningar 
skulle kunna bemötas genom ökat 
samhällsdeltagande, innovationer inom 
design och arkitektur och användning av 
offentliga utrymmen samt kulturledd social 
innovation. Utmaningarna gäller främst 
följande aspekter:

De samhälleliga utmaningar som rör 
Europas sammanhållning kan generellt 
beskrivas utifrån bristen på ”broar” som 
kopplar samman olika delar av samhället, 
inbegripet olika minoritetsspråk och 
territorier. Den kulturella mångfalden och 
vårt gemensamma arv måste bemötas 
genom ökat samhällsdeltagande, 
innovationer inom design och arkitektur 
och användning av offentliga utrymmen 
samt kulturledd samhällsinnovation.  
Utmaningarna gäller främst följande 
aspekter:

Or. en

Ändringsförslag 388
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 13 – stycke 3 – punktsats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— Det finns ett alltför begränsat 
samarbete mellan forskarna och mellan 
forskarna och näringslivet och en 
otillräcklig samordning mellan insatserna 
för forskning och utveckling och utbytet av 
metoder, resultat och bästa praxis. Det 
mesta av forskningen inom de kulturella 
och kreativa näringarna har dessutom inte 
översatts, vilket leder till upprepningar 
eftersom forskarna ofta inte känner till 
liknande projekt.

— Det finns ett alltför begränsat 
samarbete forskarna sinsemellan och 
mellan forskarna, näringslivet och 
organisationerna i den offentliga sektorn 
och tredje sektorn och en otillräcklig 
samordning mellan insatserna för forskning 
och utveckling och utbytet av metoder, 
resultat och bästa praxis. Det mesta av 
forskningen inom de kulturella och 
kreativa näringarna och sektorerna har 
dessutom inte översatts, vilket leder till 
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upprepningar eftersom forskarna ofta inte 
känner till liknande projekt.

Or. en

Ändringsförslag 389
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 13 – stycke 3 – punktsats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— Det finns ett alltför begränsat 
samarbete mellan forskarna och mellan 
forskarna och näringslivet och en 
otillräcklig samordning mellan insatserna 
för forskning och utveckling och utbytet av 
metoder, resultat och bästa praxis. Det 
mesta av forskningen inom de kulturella 
och kreativa näringarna har dessutom inte 
översatts, vilket leder till upprepningar 
eftersom forskarna ofta inte känner till 
liknande projekt.

— Det finns ett alltför begränsat 
samarbete mellan forskarna och mellan 
forskarna och näringslivet och en 
otillräcklig samordning mellan insatserna 
för forskning och utveckling och utbytet av 
metoder, resultat och bästa praxis. Det 
mesta av forskningen inom de kulturella 
och kreativa sektorerna har dessutom inte 
översatts, vilket leder till upprepningar 
eftersom forskarna ofta inte känner till 
liknande projekt.

Or. en

Ändringsförslag 390
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 13 – stycke 3 – punktsats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— En betydande andel av de regionala 
prioriteringarna för smart specialisering i 
Europa behandlar kultur ur en annan 
synvinkel (t.ex. kulturarv, kreativa sektorer 
osv.). Med tanke på kulturens och 
kreativitetens viktiga roll för städernas och 
regionernas ekonomiska och sociala 

— En betydande andel av de regionala 
prioriteringarna för smart specialisering i 
Europa behandlar kultur ur en annan 
synvinkel (t.ex. kulturarv, kreativa sektorer 
osv.). Med tanke på kulturens och 
kreativitetens viktiga roll för städernas och 
regionernas ekonomiska och sociala 
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utveckling och deras förmåga att bidra till 
att utjämna skillnaderna i olika delar av 
Europa har KI-gruppen för de kulturella 
och kreativa näringarna mycket hög 
potential.

utveckling och deras förmåga att bidra till 
att utjämna skillnaderna i olika delar av 
Europa har KI-gruppen för de kulturella 
och kreativa sektorerna mycket hög 
potential.

Or. en

Ändringsförslag 391
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 13 – stycke 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utmaningarna för Europas sysselsättning, 
ekonomiska återhämtningsförmåga och 
smarta tillväxt omfattar ekonomiska frågor 
som arbetslöshet (särskilt 
ungdomsarbetslöshet) och global 
konkurrens.

De aktuella utmaningarna för Europas 
sysselsättning, ekonomiska 
återhämtningsförmåga och smarta tillväxt 
omfattar sociala och ekonomiska frågor 
som arbetslöshet (särskilt 
ungdomsarbetslöshet), otillräckliga 
arbetsvillkor, bristande kompetens 
(särskilt digital kompetens) och 
tilltagande global konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 392
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 13 – stycke 4 – punktsats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— En utmaning för de kreativa 
sektorerna i Europa är att digitaliseringen 
och globaliseringen starkt påverkar hur 
artisterna producerar och distribuerar 
sina verk och hur de samspelar med sin 
publik. DVD-marknadens kollaps, 

— De kulturella och kreativa 
sektorerna i Europa påverkas starkt av 
digitaliseringen och den tekniska 
innovationen i en globaliserad värld. 
Denna utveckling har förändrat 
artisternas sätt att producera och 
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kunderna nya förväntningar och de USA-
baserade studiornas fortsatta makt har i 
kombination med uppkomsten av globala 
digitala jättar som Amazon, ITunes, 
Google och Netflix påverkat den 
traditionella värdekedjan.

distribuera sina verk och samspela med 
sin publik, och den sätter traditionella 
affärsmodeller i de kulturella och kreativa 
näringarna på prov och har förändrat 
konsumenternas förväntningar och 
beteende i grunden. Kollapsen för 
marknader som säljer fysiska varor som 
cd-skivor och dvd-skivor har, i 
kombination med uppkomsten av globala 
digitala innehållsleverantörer såsom 
Alibaba, Amazon, Apple, Facebook och 
Google och icke-europeiska 
innehållsproducenters ökande makt, fått 
enorma konsekvenser för den traditionella 
värdekedjan.

Or. en

Ändringsförslag 393
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 13 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Slutligen är det viktigt för Europa som 
global aktör att förstärka spridningen av 
kulturellt innehåll som skapats i Europa. 
Europa måste behålla sin konkurrenskraft i 
den globala kapplöpningen mot skapandet 
av nya digitala tekniker (t.ex. artificiell 
intelligens, sakernas internet, 
blockkedjeteknik), och inom detta område 
har de kulturella och kreativa näringarna 
en viktig roll när det gäller innehåll, 
produkter och tjänster på global nivå. 
Globalt sett kan kulturella och kreativa 
näringar (t.ex. design, arkitektur etc.) 
bidra aktivt till en hållbar utveckling och 
driva på grön innovation, medan kulturellt 
innehåll (litteratur, film och konst) kan 
öka medvetenheten om ekologiska problem 
och informera den allmänna opinionen.

Slutligen är det viktigt för EU som global 
aktör att förstärka spridningen av 
europeiskt kulturellt innehåll. Europa 
måste behålla sin konkurrenskraft i den 
globala kapplöpningen mot skapandet av 
nya digitala tekniker, och inom detta 
område har de kulturella och kreativa 
sektorerna en viktig roll när det gäller 
innehåll, produkter och tjänster. Globalt 
sett kan kulturella och kreativa sektorer 
bidra aktivt till en hållbar utveckling och 
driva på grön innovation, medan kulturellt 
innehåll kan öka medvetenheten om 
ekologiska problem och informera och 
påverka den allmänna opinionen.

Or. en
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Ändringsförslag 394
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 13 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Slutligen är det viktigt för Europa som 
global aktör att förstärka spridningen av 
kulturellt innehåll som skapats i Europa. 
Europa måste behålla sin konkurrenskraft i 
den globala kapplöpningen mot skapandet 
av nya digitala tekniker (t.ex. artificiell 
intelligens, sakernas internet, 
blockkedjeteknik), och inom detta område 
har de kulturella och kreativa näringarna 
en viktig roll när det gäller innehåll, 
produkter och tjänster på global nivå. 
Globalt sett kan kulturella och kreativa 
näringar (t.ex. design, arkitektur etc.) 
bidra aktivt till en hållbar utveckling och 
driva på grön innovation, medan kulturellt 
innehåll (litteratur, film och konst) kan öka 
medvetenheten om ekologiska problem och 
informera den allmänna opinionen.

Slutligen är det viktigt för Europa som 
global aktör att förstärka spridningen av 
kulturellt innehåll som skapats i Europa. 
Europa måste behålla sin konkurrenskraft i 
den globala kapplöpningen mot skapandet 
av nya digitala tekniker (t.ex. artificiell 
intelligens, sakernas internet, 
blockkedjeteknik), och inom detta område 
har de kulturella och kreativa sektorerna 
en viktig roll när det gäller innehåll, 
produkter och tjänster på global nivå. 
Globalt sett kan kulturella och kreativa 
sektorer (t.ex. design, arkitektur etc.) bidra 
aktivt till en hållbar utveckling och driva 
på grön innovation, medan kulturellt 
innehåll (litteratur, film och konst) kan öka 
medvetenheten om ekologiska problem och 
informera den allmänna opinionen.

Or. en

Ändringsförslag 395
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 14 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En KI-grupp om de kulturella och kreativa 
näringarna kommer med sitt holistiska 
och integrerade tillvägagångssätt att bidra 
till hanteringen av alla de utmaningar som 
definieras ovan. Eftersom den täcker 

En KI-grupp om de kulturella och kreativa 
sektorerna kommer med sitt holistiska och 
integrerade tillvägagångssätt att bidra till 
hanteringen av alla de utmaningar som 
definieras ovan. Eftersom den täcker 
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nästan alla delar av våra liv, vårt samhälle 
och vår ekonomi kommer en sådan KI-
grupp att vara mycket relevant när det 
gäller de ekonomiska och samhälleliga 
effekterna och skapandet av strategiska 
möjligheter för ekonomisk, teknisk och 
social innovation.

nästan alla delar av våra liv, vårt samhälle 
och vår ekonomi kommer en sådan KI-
grupp att vara mycket relevant när det 
gäller de ekonomiska och samhälleliga 
effekterna och skapandet av strategiska 
möjligheter för ekonomisk, teknisk och 
social innovation.

Or. en

Ändringsförslag 396
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 14 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kulturbaserade och kreativitetsdrivna 
innovationer stärker Europas 
konkurrenskraft antingen direkt genom att 
skapa nya företag och arbetstillfällen eller 
indirekt genom att skapa 
sektorsöverskridande fördelar för den 
bredare ekonomin, förbättra livskvaliteten 
och öka Europas attraktionskraft. 
Kulturella och kreativa näringar betraktas 
allt oftare som nya källor till smart, hållbar 
och inkluderande tillväxt och sysselsätter 
redan fler än 12 miljoner personer i EU, 
vilket motsvarar 7,5 % av alla sysselsatta i 
EU.

Kulturbaserade och kreativitetsdrivna 
innovationer tar itu med 
samhällsutmaningar och stärker Europas 
hållbarhet och konkurrenskraft antingen 
direkt genom att skapa nya företag och 
arbetstillfällen eller indirekt genom att 
skapa sektorsöverskridande fördelar för 
den bredare ekonomin, förbättra 
livskvaliteten och öka Europas 
attraktionskraft. Kulturella och kreativa 
sektorer betraktas allt oftare som nya 
källor till smart, hållbar och inkluderande 
tillväxt och sysselsätter redan fler än 12 
miljoner personer i EU, vilket motsvarar 
7,5 % av alla sysselsatta i EU.

Or. en

Ändringsförslag 397
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 14 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kulturbaserade och kreativitetsdrivna 
innovationer stärker Europas 
konkurrenskraft antingen direkt genom att 
skapa nya företag och arbetstillfällen eller 
indirekt genom att skapa 
sektorsöverskridande fördelar för den 
bredare ekonomin, förbättra livskvaliteten 
och öka Europas attraktionskraft. 
Kulturella och kreativa näringar betraktas 
allt oftare som nya källor till smart, hållbar 
och inkluderande tillväxt och sysselsätter 
redan fler än 12 miljoner personer i EU, 
vilket motsvarar 7,5 % av alla sysselsatta i 
EU.

Kulturbaserade och kreativitetsdrivna 
innovationer stärker Europas 
konkurrenskraft antingen direkt genom att 
skapa nya företag och arbetstillfällen eller 
indirekt genom att skapa 
sektorsöverskridande fördelar för den 
bredare ekonomin, förbättra livskvaliteten 
och öka Europas attraktionskraft. 
Kulturella och kreativa sektorer betraktas 
allt oftare som nya källor till smart, hållbar 
och inkluderande tillväxt och sysselsätter 
redan fler än 12 miljoner personer i EU, 
vilket motsvarar 7,5 % av alla sysselsatta i 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 398
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 14 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De kulturella och kreativa näringarnas 
bidrag till innovation är inte begränsat till 
deras direkta inverkan, eftersom innovation 
generellt sett allt oftare drivs av icke-
teknologiska faktorer som kreativitet, 
design och nya organisationsprocesser eller 
affärsmodeller. Framför allt har kulturella 
och kreativa näringar med tydliga 
värdekedjor (dvs. musik, design, mode, 
audiovisuella tjänster, datorspel, arkitektur 
etc.) en stor innovationsförmåga i 
ekonomiskt hänseende och kapacitet att 
driva innovation i andra sektorer av 
ekonomin.

De kulturella och kreativa sektorernas 
bidrag till innovation är inte begränsat till 
deras direkta inverkan, eftersom innovation 
generellt sett allt oftare drivs av icke-
teknologiska faktorer som kreativitet, 
design och nya organisationsprocesser eller 
affärsmodeller. Framför allt har kulturella 
och kreativa sektorer med tydliga 
värdekedjor (dvs. musik, design, mode, 
audiovisuella tjänster, datorspel, arkitektur 
etc.) en stor innovationsförmåga i 
ekonomiskt hänseende och kapacitet att 
driva innovation i andra sektorer av 
ekonomin.

Or. en
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Ändringsförslag 399
Elena Lizzi

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 14 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kultur och deltagande i kulturella 
verksamheter har en direkt inverkan på 
människors välbefinnande. De kulturella 
och kreativa näringarna förstärker 
samhällsvärdet när det gäller identitet, 
demokrati och samhällsdeltagande. 
Kulturen har stor potential att ge 
européerna en starkare känsla av 
tillhörighet, där mångfald är en tillgång. 
Detta är av grundläggande betydelse för 
att öka samhällets motståndskraft och 
tillgänglighet, främja social 
sammanhållning, bekämpa 
radikalisering, främja jämställdhet och ta 
itu med Europas politiska osäkerhet och 
behov av enighet.

Kultur och deltagande i kulturella 
verksamheter har en direkt inverkan på 
människors välbefinnande. De kulturella 
och kreativa näringarna förstärker 
samhällsvärdet när det gäller identitet, 
demokrati och samhällsdeltagande.

Or. en

Ändringsförslag 400
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 14 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kultur och deltagande i kulturella 
verksamheter har en direkt inverkan på 
människors välbefinnande. De kulturella 
och kreativa näringarna förstärker 
samhällsvärdet när det gäller identitet, 
demokrati och samhällsdeltagande. 
Kulturen har stor potential att ge 
européerna en starkare känsla av 
tillhörighet, där mångfald är en tillgång. 
Detta är av grundläggande betydelse för att 
öka samhällets motståndskraft och 

Kultur och deltagande i kulturella 
verksamheter har en direkt inverkan på 
människors välbefinnande. De kulturella 
och kreativa sektorerna förstärker 
samhällsvärdet när det gäller identitet, 
demokrati och samhällsdeltagande. 
Kulturen har stor potential att ge 
européerna en starkare känsla av 
tillhörighet, där mångfald är en tillgång. 
Detta är av grundläggande betydelse för att 
öka samhällets motståndskraft och 
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tillgänglighet, främja social 
sammanhållning, bekämpa radikalisering, 
främja jämställdhet och ta itu med Europas 
politiska osäkerhet och behov av enighet.

tillgänglighet, främja social 
sammanhållning, bekämpa radikalisering, 
främja jämställdhet och ta itu med Europas 
politiska osäkerhet och behov av enighet.

Or. en

Ändringsförslag 401
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 14 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En KI-grupp för de kulturella och kreativa 
näringarna kommer att förstärka 
nätverksmöjligheterna, samarbetet, det 
gemensamma skapandet och 
kunskapsöverföringen mellan utbildning, 
forskning och näringsliv, både inom de 
kulturella och kreativa sektorerna och med 
andra sektorer inom samhället och 
ekonomin. Den kommer att främja initiativ 
som styrs både uppifrån och nedifrån på 
regional och nationell nivå och på EU-nivå. 
Den kommer att bidra till utarbetandet av 
de nödvändiga ramvillkoren för skapandet 
och utökandet av nya satsningar i 
innovativa ekosystem. Den kommer att ge 
forskare och studenter inom ett stort antal 
ämnen (konst, humaniora, affärsvetenskap, 
samhällsvetenskap och tillämpad 
vetenskap), såväl som entreprenörer inom 
de kulturella och kreativa näringarna och 
andra sektorer, all kunskap och kompetens 
som behövs för att genomföra innovativa 
lösningar och omvandla dem till nya 
affärsmöjligheter. Gruppen kommer även 
att möjliggöra ytterligare ömsesidiga 
utbyten med andra ekonomiska sektorer 
och industrisektorer och fungera som en 
accelerator för innovation.

En KI-grupp för de kulturella och kreativa 
sektorerna kommer att förstärka 
nätverksmöjligheterna, samarbetet, det 
gemensamma skapandet och 
kunskapsöverföringen mellan utbildning, 
forskning, näringsliv och organisationer i 
den offentliga sektorn och tredje sektorn, 
både inom de kulturella och kreativa 
sektorerna och med andra sektorer inom 
samhället och ekonomin. Den kommer att 
främja initiativ som styrs både uppifrån 
och nedifrån på regional och nationell nivå 
och på EU-nivå. Den kommer att bidra till 
utarbetandet av de nödvändiga 
ramvillkoren för skapandet och utökandet 
av nya satsningar i innovativa ekosystem. 
Den kommer att ge forskare och studenter 
inom ett stort antal ämnen (konst, 
humaniora, affärsvetenskap, 
samhällsvetenskap och tillämpad 
vetenskap), såväl som entreprenörer inom 
de kulturella och kreativa sektorerna och 
andra sektorer, all kunskap och kompetens 
som behövs för att genomföra innovativa 
lösningar och omvandla dem till nya 
kultur-, samhälls- och affärsmöjligheter. 
Gruppen kommer även att möjliggöra 
ytterligare ömsesidiga utbyten med andra 
sociala sektorer, ekonomiska sektorer och 
industrisektorer och fungera som en 
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accelerator för innovation.

Or. en

Ändringsförslag 402
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 14 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En KI-grupp för de kulturella och kreativa 
näringarna kommer att förstärka 
nätverksmöjligheterna, samarbetet, det 
gemensamma skapandet och 
kunskapsöverföringen mellan utbildning, 
forskning och näringsliv, både inom de 
kulturella och kreativa sektorerna och med 
andra sektorer inom samhället och 
ekonomin. Den kommer att främja initiativ 
som styrs både uppifrån och nedifrån på 
regional och nationell nivå och på EU-nivå. 
Den kommer att bidra till utarbetandet av 
de nödvändiga ramvillkoren för skapandet 
och utökandet av nya satsningar i 
innovativa ekosystem. Den kommer att ge 
forskare och studenter inom ett stort antal 
ämnen (konst, humaniora, affärsvetenskap, 
samhällsvetenskap och tillämpad 
vetenskap), såväl som entreprenörer inom 
de kulturella och kreativa näringarna och 
andra sektorer, all kunskap och kompetens 
som behövs för att genomföra innovativa 
lösningar och omvandla dem till nya 
affärsmöjligheter. Gruppen kommer även 
att möjliggöra ytterligare ömsesidiga 
utbyten med andra ekonomiska sektorer 
och industrisektorer och fungera som en 
accelerator för innovation.

En KI-grupp för de kulturella och kreativa 
sektorerna kommer att förstärka 
nätverksmöjligheterna, samarbetet, det 
gemensamma skapandet och 
kunskapsöverföringen mellan utbildning, 
forskning och näringsliv, både inom de 
kulturella och kreativa sektorerna och med 
andra sektorer inom samhället och 
ekonomin. Den kommer att främja initiativ 
som styrs både uppifrån och nedifrån på 
regional och nationell nivå och på EU-nivå. 
Den kommer att bidra till utarbetandet av 
de nödvändiga ramvillkoren för skapandet 
och utökandet av nya satsningar i 
innovativa ekosystem. Den kommer att ge 
forskare och studenter inom ett stort antal 
ämnen (konst, humaniora, affärsvetenskap, 
samhällsvetenskap och tillämpad 
vetenskap), såväl som entreprenörer inom 
de kulturella och kreativa sektorerna och 
andra sektorer, all kunskap och kompetens 
som behövs för att genomföra innovativa 
lösningar och omvandla dem till nya 
affärsmöjligheter. Gruppen kommer även 
att möjliggöra ytterligare ömsesidiga 
utbyten med andra ekonomiska sektorer 
och industrisektorer och fungera som en 
accelerator för innovation.

Or. en

Ändringsförslag 403
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Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En KI-grupp för de kulturella och kreativa 
näringarna kommer att komplettera flera 
andra initiativ, både på unionsnivå och 
medlemsstatsnivå. De viktigaste synergier 
som förväntas på EU-nivå anges nedan.

En KI-grupp för de kulturella och kreativa 
sektorerna kommer att komplettera flera 
andra initiativ, både på unionsnivå och 
medlemsstatsnivå. De viktigaste synergier 
som förväntas på EU-nivå anges nedan.

Or. en

Ändringsförslag 404
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 15 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En KI-grupp för de kulturella och kreativa 
näringarna förväntas bidra till starka 
synergier med relevanta politiska initiativ 
inom ramen för Horisont Europa-
programmet, i synnerhet den andra pelaren 
med klustret [Ett inkluderande och tryggt 
samhälle] och dess insatsområden inom 
kulturarv och demokrati. En framtida KI-
grupp skulle även kunna ge värdefull 
övergripande input till olika verksamheter 
som ska genomföras inom klustret [it och 
industri], framför allt när det gäller 
tillverkningstekniker där utvecklingen av 
nya produkter är starkt beroende av de 
kulturella och kreativa näringarna. Den 
kan dessutom fungera som ett 
ändamålsenligt komplement till andra delar 
av Horisont Europa-programmet, 
insatserna inom den befintliga gruppen EIT 
Digital och de verksamheter som planeras 
inom andra EU-program, däribland 

En KI-grupp för de kulturella och kreativa 
sektorerna förväntas bidra till starka 
synergier med relevanta politiska initiativ 
inom ramen för Horisont Europa-
programmet, i synnerhet den andra pelaren 
med klustret [Ett inkluderande och tryggt 
samhälle] och dess insatsområden inom 
kulturarv och demokrati. En framtida KI-
grupp skulle även kunna ge värdefull 
övergripande input till olika verksamheter 
som ska genomföras inom klustret [it och 
industri], framför allt när det gäller 
tillverkningstekniker där utvecklingen av 
nya produkter är starkt beroende av de 
kulturella och kreativa sektorerna. Den 
kan dessutom fungera som ett 
ändamålsenligt komplement till andra delar 
av Horisont Europa-programmet, 
insatserna inom den befintliga gruppen EIT 
Digital och de verksamheter som planeras 
inom andra EU-program, däribland 
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InvestEU, Digitala Europa och 
sammanhållningsfonderna.

InvestEU, Erasmus, Kreativa Europa, 
Digitala Europa och 
sammanhållningsfonderna.

Or. en

Ändringsförslag 405
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 15 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En KI-grupp för de kulturella och kreativa 
näringarna förväntas bidra till starka 
synergier med relevanta politiska initiativ 
inom ramen för Horisont Europa-
programmet, i synnerhet den andra pelaren 
med klustret [Ett inkluderande och tryggt 
samhälle] och dess insatsområden inom 
kulturarv och demokrati. En framtida KI-
grupp skulle även kunna ge värdefull 
övergripande input till olika verksamheter 
som ska genomföras inom klustret [it och 
industri], framför allt när det gäller 
tillverkningstekniker där utvecklingen av 
nya produkter är starkt beroende av de 
kulturella och kreativa näringarna. Den 
kan dessutom fungera som ett 
ändamålsenligt komplement till andra delar 
av Horisont Europa-programmet, 
insatserna inom den befintliga gruppen EIT 
Digital och de verksamheter som planeras 
inom andra EU-program, däribland 
InvestEU, Digitala Europa och 
sammanhållningsfonderna.

En KI-grupp för de kulturella och kreativa 
sektorerna förväntas bidra till starka 
synergier med relevanta politiska initiativ 
inom ramen för Horisont Europa-
programmet, i synnerhet den andra pelaren 
med klustret [Ett inkluderande och tryggt 
samhälle] och dess insatsområden inom 
kulturarv och demokrati. En framtida KI-
grupp skulle även kunna ge värdefull 
övergripande input till olika verksamheter 
som ska genomföras inom klustret [it och 
industri], framför allt när det gäller 
tillverkningstekniker där utvecklingen av 
nya produkter är starkt beroende av de 
kulturella och kreativa sektorerna. Den 
kan dessutom fungera som ett 
ändamålsenligt komplement till andra delar 
av Horisont Europa-programmet, 
insatserna inom den befintliga gruppen EIT 
Digital och de verksamheter som planeras 
inom andra EU-program, däribland 
InvestEU, Digitala Europa och 
sammanhållningsfonderna.

Or. en

Ändringsförslag 406
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho
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Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 15 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det nya programmet Kreativa Europa 
kommer att vara mycket relevant för 
verksamheten inom KI-gruppen för de 
kulturella och kreativa näringarna. 
Programmets insatsområden och särskilda 
förslagsinfordringar återspeglar några av 
de utmaningar inom sektorn som redan 
nämnts (t.ex. den kreativa näringens 
kompetens och sysselsättning, 
affärsmodeller etc.), och starka synergier 
och komplementariteter bör kunna 
utvecklas. Inom ramen för programmet 
Kreativa Europa, och mot bakgrund av den 
begränsade tillgången till finansiering inom 
de kulturella och kreativa sektorerna, kan 
synergieffekter förväntas i och med 
lånegarantin för de kulturella och kreativa 
sektorerna, en finansiell mekanism som gör 
att kulturella och kreativa projekt kan växa 
genom att erbjuda försäkringar till 
finansförmedlare.

Det nya programmet Kreativa Europa 
kommer att vara mycket relevant för 
verksamheten inom KI-gruppen för de 
kulturella och kreativa sektorerna. 
Programmets insatsområden och särskilda 
förslagsinfordringar återspeglar några av 
de utmaningar inom sektorn som redan 
nämnts (t.ex. den kreativa näringens 
kompetens och sysselsättning, 
affärsmodeller etc.), och starka synergier 
och komplementariteter bör kunna 
utvecklas. Inom ramen för programmet 
Kreativa Europa, och mot bakgrund av den 
begränsade tillgången till finansiering inom 
de kulturella och kreativa sektorerna, kan 
synergieffekter förväntas i och med 
lånegarantin för de kulturella och kreativa 
sektorerna, en finansiell mekanism som gör 
att kulturella och kreativa projekt kan växa 
genom att erbjuda försäkringar till 
finansförmedlare.

Or. en

Ändringsförslag 407
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 15 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Plattformen för industriell modernisering 
inom strategin för smart specialisering 
omfattar ett antal strategier för forskning 
och innovation som inriktas på de 
kulturella och kreativa näringarna för att 
undersöka nya kopplingar mellan lokala 
tillgångar, potentiella marknader och 
samhällsutmaningar genom deltagande av 

Plattformen för industriell modernisering 
inom strategin för smart specialisering 
omfattar ett antal strategier för forskning 
och innovation som inriktas på de 
kulturella och kreativa sektorerna för att 
undersöka nya kopplingar mellan lokala 
tillgångar, potentiella marknader och 
samhällsutmaningar genom deltagande av 
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ett stort antal entreprenörer. Framför allt är 
främjandet av nya partnerskap mellan 
forskningsorganisationer, företag och 
offentliga myndigheter en viktig fråga för 
strategin för smart specialisering, vilket 
kräver att nya plattformar för samarbete 
upprättas.

ett stort antal entreprenörer. Framför allt är 
främjandet av nya partnerskap mellan 
forskningsorganisationer, företag och 
offentliga myndigheter en viktig fråga för 
strategin för smart specialisering, vilket 
kräver att nya plattformar för samarbete 
upprättas.

Or. en

Ändringsförslag 408
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 15 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En KI-grupp inom EIT för de kulturella 
och kreativa näringarna har mycket goda 
förutsättningar att hantera de stora 
ekonomiska och samhälleliga utmaningar 
som beskrivs ovan. Kreativitet är en viktig 
drivkraft bakom innovation, och en KI-
grupp för de kulturella och kreativa 
näringarna har kapacitet att frigöra 
potentialen i kulturbaserad kreativitet och 
bidra till att stärka Europas 
konkurrenskraft och smarta tillväxt.

En KI-grupp inom EIT för de kulturella 
och kreativa sektorerna har mycket goda 
förutsättningar att hantera de stora 
ekonomiska, sociala och samhälleliga 
utmaningar som beskrivs ovan. Kreativitet 
är en viktig drivkraft bakom innovation, 
och en KI-grupp för de kulturella och 
kreativa sektorerna har kapacitet att frigöra 
potentialen i konstnärlig, kulturbaserad 
kreativitet och bidra till att stärka Europas 
sociala modell och hållbarhet, globala 
konkurrenskraft och välstånd.

Or. en

Ändringsförslag 409
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 6 – led 15 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En KI-grupp inom EIT för de kulturella En KI-grupp inom EIT för de kulturella 
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och kreativa näringarna har mycket goda 
förutsättningar att hantera de stora 
ekonomiska och samhälleliga utmaningar 
som beskrivs ovan. Kreativitet är en viktig 
drivkraft bakom innovation, och en KI-
grupp för de kulturella och kreativa 
näringarna har kapacitet att frigöra 
potentialen i kulturbaserad kreativitet och 
bidra till att stärka Europas konkurrenskraft 
och smarta tillväxt.

och kreativa sektorerna har mycket goda 
förutsättningar att hantera de stora 
ekonomiska och samhälleliga utmaningar 
som beskrivs ovan. Kreativitet är en viktig 
drivkraft bakom innovation, och en KI-
grupp för de kulturella och kreativa 
sektorerna har kapacitet att frigöra 
potentialen i kulturbaserad kreativitet och 
bidra till att stärka Europas konkurrenskraft 
och smarta tillväxt.

Or. en


