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KORTFATTAD MOTIVERING

Europa är inte bara en kontinent. Det är också en civilisation med rötter i antikens Grekland 
och Rom, och med särdrag och värderingar som påverkats djupt av kristendomen. Därför får 
inte Europeiska unionen nöja sig med att bara vara ett ekonomiskt samarbete. Unionen måste 
också och framför allt uppvärdera medlemsstaternas kulturer, för att försvara och främja 
rikedomen och mångfalden i den europeiska civilisationen. Denna målsättning fastställs för 
övrigt i artikel 3 i EU-fördraget som anger att unionen ska sörja för att det europeiska 
kulturarvet skyddas och utvecklas, och i artikel 167 i EUF-fördraget som anger att unionen 
ska bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna och samtidigt framhäva det 
gemensamma kulturarvet.

Med detta som utgångspunkt kan man bara lovorda den kulturella ambitionen i förslaget till 
förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa 2021–2027. Detta förslag förnyar 
och förbättrar på ett berömvärt sätt de tre programområdena i programmet Kreativa Europa 
som inrättades 2014: Kultur, Media och det sektorsövergripande programområdet.

JURI-utskottet vill bidra till uppdateringen av detta förtjänstfulla program genom att betona 
att det på ett tydligare sätt måste kopplas till skyddet av immateriella rättigheter. Utskottet vill 
också klargöra vissa tvetydiga koncept, såsom ”mediekompetens” som vi vill ersätta med det 
mer lättförståeliga begreppet ”kritiskt tänkande”, och ”inkludering” – ett farligt begrepp för 
den sociala sammanhållningen – med det mer ambitiösa begreppet ”assimilering”. Slutligen 
vill utskottet utnyttja detta förslag till yttrande för att sätta stopp för en utvidgning av 
kommissionens orimliga och på kulturområdet särskilt diskutabla antagande av delegerade 
akter. Det är med detta i åtanke som följande ändringsförslag föreslås.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt 
utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kulturen, kulturarvet och den 
kulturella mångfalden är av stort värde för 
det europeiska samhället ur kulturell, 
miljömässig, social och ekonomisk 
synvinkel och bör främjas och stödjas. I 
Romförklaringen av den 25 mars 2017 och 
vid Europeiska rådets möte i december 
2017 fastslogs att utbildning och kultur är 

(1) Kulturen, kulturarvet och den 
kulturella mångfalden är av stort värde för 
Europa ur kulturell, miljömässig, social 
och ekonomisk synvinkel och bör främjas 
och stödjas. I Romförklaringen av den 
25 mars 2017 och vid Europeiska rådets 
möte i december 2017 fastslogs att 
utbildning och kultur är viktiga i arbetet 
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viktiga i arbetet med att bygga upp 
inkluderande och sammanhållna
samhällen avsedda för alla, liksom för att 
upprätthålla Europas konkurrenskraft.

med att bygga upp blomstrande samhällen, 
liksom för att upprätthålla Europas 
konkurrenskraft.

Or. fr

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Enligt artikel 2 i fördraget om 
Europeiska unionen (nedan kallat 
EU-fördraget) bygger unionen på värdena 
respekt för människans värdighet, frihet, 
demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen 
och respekt för de mänskliga rättigheterna, 
inklusive rättigheter för personer som 
tillhör minoriteter. Dessa värden är 
gemensamma för alla medlemsstater i ett 
samhälle som kännetecknas av mångfald, 
icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, 
solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor 
och män. Dessa värden är ytterligare 
bekräftade i de rättigheter, friheter och 
principer som fastställs i Europeiska
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, med samma rättsliga värde 
som fördragen, vilket fastställs i artikel 6 i 
EU-fördraget.

(2) Enligt artikel 2 i fördraget om 
Europeiska unionen (nedan kallat 
EU-fördraget) bygger unionen på värdena 
respekt för människans värdighet, frihet, 
demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen 
och respekt för de mänskliga rättigheterna, 
inklusive rättigheter för personer som 
tillhör minoriteter. Dessa värden är 
gemensamma för alla medlemsstater i ett 
samhälle som kännetecknas av mångfald, 
icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, 
solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor 
och män.

Or. fr

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Främjandet av den kulturella 
mångfalden i Europa förutsätter att det 

(5) Främjandet av den kulturella 
mångfalden i Europa förutsätter att det 
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finns livskraftiga och härdiga kulturella 
och kreativa sektorer som är i stånd att 
skapa, framställa och sprida sina verk till 
en omfångsrik och heterogen europeisk 
publik. Därigenom utvidgas deras 
kommersiella potential, vilket bidrar till 
hållbar tillväxt och skapandet av 
arbetstillfällen. När kreativitet främjas 
bidrar det dessutom till att 
konkurrenskraften ökar och innovationerna
stimuleras inom de industriella 
värdekedjorna. Trots de framsteg som 
gjorts under senare tid, är den kulturella 
och kreativa marknaden i Europa alltjämt 
splittrad mellan olika länder och språk, 
vilket gör det svårt för de kulturella och 
kreativa sektorerna att fullt ut dra nytta av 
EU:s inre marknad, och särskilt då den 
digitala inre marknaden.

finns livskraftiga kulturella och kreativa 
sektorer som är i stånd att skapa, framställa 
och sprida sina verk till en omfångsrik och 
heterogen europeisk publik. Därigenom 
utvidgas deras kommersiella potential, 
vilket bidrar till hållbar tillväxt och 
skapandet av arbetstillfällen. När 
kreativitet främjas bidrar det dessutom till 
att konkurrenskraften ökar och 
innovationerna stimuleras inom de 
industriella värdekedjorna.

Or. fr

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Programmet bör ta de kulturella och 
kreativa sektorernas dubbla karaktär i 
beaktande genom att dels erkänna 
kulturens inneboende och artistiska värde, 
dels dessa sektorers ekonomiska värde, 
inbegripet deras bidrag till tillväxt och 
konkurrenskraft, kreativitet och innovation 
i vidare bemärkelse. Detta förutsätter 
starka kulturella och kreativa sektorer i 
Europa, framförallt en dynamisk europeisk 
audiovisuell industri, med hänsyn till dess 
förmåga att nå en stor publik och dess 
ekonomiska betydelse, vilken inkluderar de 
övriga kreativa sektorerna, liksom 
kulturturismen. Konkurrensen på de 
globala audiovisuella marknaderna har 
emellertid ytterligare intensifierats genom 
den digitala omvälvningen, dvs. 

(6) Programmet bör ta de kulturella och 
kreativa sektorernas dubbla karaktär i 
beaktande genom att dels erkänna 
kulturens inneboende och artistiska värde, 
dels dessa sektorers ekonomiska värde, 
inbegripet deras bidrag till tillväxt och 
konkurrenskraft, kreativitet och innovation 
i vidare bemärkelse. Detta förutsätter 
starka kulturella och kreativa sektorer i 
Europa, framförallt en dynamisk europeisk 
audiovisuell industri, med hänsyn till dess 
förmåga att nå en stor publik och dess 
ekonomiska betydelse, vilken inkluderar de 
övriga kreativa sektorerna, liksom 
kulturturismen. Konkurrensen på de 
globala audiovisuella marknaderna har 
emellertid ytterligare intensifierats genom 
den digitala omvälvningen, dvs. 
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förändringarna i medieproduktionen, 
liksom konsumtionen och de globala 
plattformarnas allt starkare position när det 
gäller innehållsdistributionen. Därför finns 
det ett behov av att intensifiera stödet till 
den europeiska industrin.

förändringarna i medieproduktionen, 
liksom konsumtionen och de globala 
plattformarnas allt starkare position när det 
gäller innehållsdistributionen. Ett exempel 
på det är att Amazon och Netflix har 
börjat producera egna filmer. Därför finns 
det ett behov av att intensifiera stödet till 
den europeiska industrin.

Or. fr

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Åtgärder från unionens sida behövs 
inom den audiovisuella sektorn för att 
komplettera unionens politik rörande den 
digitala inre marknaden. Detta berör 
framförallt moderniseringen av det 
europeiska regelverket för upphovsrätt och 
den föreslagna förordningen om 
programföretagens onlinesändningar16, 
liksom förslaget till ändring av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU17. De syftar till att stärka de 
europeiska aktörerna inom den 
audiovisuella sektorn när det gäller att 
finansiera, producera och sprida verk som i 
tillräcklig omfattning kan ses på olika 
tillgängliga kommunikationsmedier (t.ex. 
tv, bio eller beställvideotjänster) och är 
attraktiva för publiken på en mer öppen 
och konkurrensbetonad marknad i och 
utanför Europa. Stödet bör intensifieras för 
att klara av den aktuella utvecklingen på 
marknaden och framför allt den starkare 
ställning globala plattformer intagit i fråga 
om distribution i jämförelse med nationella 
etermedier som av tradition svarat för 
investeringar i produktionen av europeiska 
verk.

(9) Åtgärder från unionens sida behövs 
inom den audiovisuella sektorn för att 
komplettera unionens politik rörande den 
digitala inre marknaden. Detta innebär 
framför allt att säkra ett effektivare skydd 
av immateriella rättigheter på området. 
För att försvara den europeiska 
audiovisuella sektorn krävs inte bara 
ekonomiskt stöd till att skapa och sprida 
verk, utan även ett tillfredsställande 
rättsligt skydd för dessa verk och deras 
upphovsmän. Det är i detta sammanhang 
som moderniseringen av det europeiska 
regelverket för upphovsrätt och den 
föreslagna förordningen om 
programföretagens onlinesändningar16, 
liksom förslaget till ändring av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU17 kommer in i bilden. De 
syftar till att stärka de europeiska aktörerna 
inom den audiovisuella sektorn när det 
gäller att finansiera, producera och sprida 
verk som i tillräcklig omfattning kan ses på 
olika tillgängliga kommunikationsmedier 
(t.ex. tv, bio eller beställvideotjänster) och 
är attraktiva för publiken på en mer öppen 
och konkurrensbetonad marknad i och 
utanför Europa. Stödet bör intensifieras för 
att klara av den aktuella utvecklingen på 
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marknaden och framför allt den starkare 
ställning globala plattformar intagit i fråga 
om distribution i jämförelse med nationella 
etermedier som av tradition svarat för 
investeringar i produktionen av europeiska 
verk.

__________________ __________________

16 COM(2016) 594 final 16 COM(2016) 594 final

17 COM(2016) 287 final 17 COM(2016) 287 final

Or. fr

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Kulturen är av avgörande betydelse 
för att stärka inkluderande och 
sammanhållna samhällen. I samband med 
migrationstrycket fyller kulturen en viktig 
funktion för att integrera migranter och 
få dem att känna sig som en del av deras 
värdsamhällen och för att skapa goda 
relationer mellan migranter och nya 
samfund.

(11) Kulturen är avgörande för att 
minska spänningarna i samhällena i 
Europa eftersom den främjar assimilering 
av invandrare som vistas lagligt i EU.

Or. fr

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I linje med det gemensamma 
meddelandet om en EU-strategi för 
internationella kulturella förbindelser, som 
stöddes av Europaparlamentets resolution 
av den 5 juli 201718, bör europeiska 
finansieringsinstrument, framförallt det 

(14) I linje med det gemensamma 
meddelandet om en EU-strategi för 
internationella kulturella förbindelser, som 
stöddes av Europaparlamentets resolution 
av den 5 juli 201718, bör europeiska 
finansieringsinstrument, framför allt det 
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här programmet, erkänna kulturens 
betydelse i de internationella 
förbindelserna och dess roll för att främja 
de värden Europa står för genom särskilda 
och riktade åtgärder i syfte att ge unionen
tydlig genomslagskraft på den globala 
arenan.

här programmet, erkänna kulturens 
betydelse i de internationella 
förbindelserna och dess roll för att främja 
de värden som den europeiska 
civilisationen står för genom särskilda och 
riktade åtgärder i syfte att ge Europa tydlig 
genomslagskraft på den globala arenan.

__________________ __________________

18 JOIN/2016/029 18 JOIN/2016/029

Or. fr

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) De tredjeländer som är medlemmar 
i Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) bör få delta i 
unionens program inom ramen för det 
samarbete som införts genom EES-avtalet,
vilket gör det möjligt att genomföra 
programmen genom ett beslut enligt det 
avtalet. Tredjeländer bör också få delta på 
grundval av andra rättsliga instrument. En 
särskild bestämmelse bör införas i denna 
förordning för att bevilja de rättigheter och 
den tillgång som krävs för att den behöriga 
utanordnaren, Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och 
Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva 
sina respektive befogenheter på ett 
heltäckande sätt.

(18) De tredjeländer som är medlemmar 
i Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) bör få delta i 
unionens program inom ramen för det 
samarbete som införts genom EES-avtalet, 
vilket gör det möjligt att genomföra 
programmen genom ett beslut enligt det 
avtalet. Tredjeländer bör också få delta på 
grundval av andra rättsliga instrument. En 
särskild bestämmelse bör införas i denna 
förordning för att bevilja de rättigheter och 
den tillgång som krävs för att den behöriga 
utanordnaren och Europeiska 
revisionsrätten ska kunna utöva sina 
respektive befogenheter på ett heltäckande 
sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) De allmänna finansiella 
bestämmelser som antas av 
Europaparlamentet och rådet på grundval 
av artikel 322 i EUF-fördraget gäller för 
denna förordning. Dessa regler fastställs i 
budgetförordningen och reglerar särskilt 
förfarandet för upprättande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande, samt föreskriver kontroll av 
finansiella aktörers ansvar. De 
bestämmelser som antas på grundval av 
artikel 322 i EUF-fördraget avser även att 
skydda unionens budget i fall av 
allmänna brister när det gäller 
rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, 
eftersom respekten för rättsstatsprincipen 
är en grundförutsättning för sund 
ekonomisk förvaltning och effektiv 
unionsfinansiering.

(21) De allmänna finansiella 
bestämmelser som antas av 
Europaparlamentet och rådet på grundval 
av artikel 322 i EUF-fördraget gäller för 
denna förordning. Dessa regler fastställs i 
budgetförordningen och reglerar särskilt 
förfarandet för upprättande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande, samt föreskriver kontroll av 
finansiella aktörers ansvar.

Or. fr

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) De organisationer inom den 
kulturella och den kreativa sektorn som har 
en stor geografisk täckning i Europa och 
har en verksamhet som innebär 
tillhandahållande av kulturella tjänster 
direkt till unionens medborgare och 
därmed direkt kan inverka på den 
europeiska identiteten, bör vara berättigade 
till stöd från unionen.

(24) De organisationer inom den 
kulturella och den kreativa sektorn som har 
en stor geografisk täckning i Europa och 
har en verksamhet som innebär 
tillhandahållande av kulturella tjänster 
direkt till medborgarna i 
EU:s medlemsstater och därmed direkt kan 
inverka på den europeiska identiteten, bör 
vara berättigade till stöd från unionen.

Or. fr
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) I enlighet med bestämmelserna i 
budgetförordningen, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU, Euratom) nr 
883/201323, rådets förordning (Euratom, 
EG) nr 2988/9524, rådets förordning 
(Euratom, EG) nr 2185/9625 och rådets 
förordning (EU) 2017/193926, ska 
Europeiska unionens ekonomiska intressen 
skyddas genom proportionella åtgärder, 
inbegripet förebyggande, spårning, 
korrigering och utredning av oriktigheter 
och bedrägerier, återkrävande av sådana 
medel som förlorats eller som utbetalats 
eller använts felaktigt och, i förekommande 
fall, tillämpning av administrativa 
sanktioner. I enlighet med förordning 
(EU, Euratom) nr 883/2013 och 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får 
i synnerhet Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) utföra 
administrativa utredningar, inbegripet 
kontroller och inspektioner på plats, i 
syfte att fastställa om det har förekommit 
bedrägeri, korruption eller annan olaglig 
verksamhet som riktar sig mot unionens 
ekonomiska intressen. I 
överensstämmelse med förordning (EU) 
2017/1939 får Europeiska 
åklagarmyndigheten utreda och lagföra 
bedrägeri och annan olaglig verksamhet 
som påverkar unionens ekonomiska 
intressen, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/137127. I enlighet med 
budgetförordningen ska varje person eller 
enhet som mottar medel från unionen 
samarbeta till fullo för att skydda unionens 
ekonomiska intressen, bevilja
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten de rättigheter och den 
tillgång som krävs samt säkerställa att 

(33) I enlighet med bestämmelserna i 
budgetförordningen, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU, Euratom) nr 
883/201323, rådets förordning (Euratom, 
EG) nr 2988/9524, rådets förordning 
(Euratom, EG) nr 2185/9625 och rådets 
förordning (EU) 2017/193926, ska 
Europeiska unionens ekonomiska intressen 
skyddas genom proportionella åtgärder, 
inbegripet förebyggande, spårning, 
korrigering och utredning av oriktigheter 
och bedrägerier, återkrävande av sådana 
medel som förlorats eller som utbetalats 
eller använts felaktigt och, i förekommande 
fall, tillämpning av administrativa 
sanktioner. I enlighet med 
budgetförordningen ska varje person eller 
enhet som mottar medel från unionen 
samarbeta till fullo för att skydda unionens 
ekonomiska intressen, bevilja Europeiska 
revisionsrätten de rättigheter och den 
tillgång som krävs samt säkerställa att 
tredje parter som medverkar i förvaltningen 
av medel från unionen beviljar likvärdiga 
rättigheter.
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tredje parter som medverkar i förvaltningen 
av medel från unionen beviljar likvärdiga 
rättigheter.

__________________ __________________

23 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av 
den 11 september 2013 om utredningar 
som utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 
rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 
(EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

23 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av 
den 11 september 2013 om utredningar 
som utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 
rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 
(EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

24 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 
2988/95 av den 18 december 1995 om 
skydd av Europeiska gemenskapernas 
finansiella intressen (EGT L 312, 
23.12.1995, s. 1).

24 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 
2988/95 av den 18 december 1995 om 
skydd av Europeiska gemenskapernas 
finansiella intressen (EGT L 312, 
23.12.1995, s. 1).

25 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 av den 11 november 1996 om de 
kontroller och inspektioner på platsen som 
kommissionen utför för att skydda 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier och andra 
oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 
2).

25 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 av den 11 november 1996 om de 
kontroller och inspektioner på platsen som 
kommissionen utför för att skydda 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier och andra 
oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 
2).

26 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av 
den 12 oktober 2017 om genomförande av 
fördjupat samarbete om inrättande av 
Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 
283, 31.10.2017, s. 1).

26 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av 
den 12 oktober 2017 om genomförande av 
fördjupat samarbete om inrättande av 
Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 
283, 31.10.2017, s. 1).

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om 
bekämpande genom straffrättsliga 
bestämmelser av bedrägeri som riktar sig 
mot unionens finansiella intressen (EUT 
L 198, 28.7.2017, s. 29).

Or. fr

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 35
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) I syfte att ändra icke-väsentliga 
delar av denna förordning, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på de 
indikatorer som fastställs i artikel 15 och i 
bilaga II. Kommissionen bör genomföra 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. Dessa 
samråd bör genomföras i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella 
avtalet av den 13 april 2016 om bättre 
lagstiftning. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter bör Europaparlamentet och rådet 
erhålla alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter bör ges systematiskt tillträde till 
möten i de expertgrupper vid 
kommissionen som arbetar med att 
utarbeta delegerade akter.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Denna förordning är förenlig med 
de grundläggande rättigheter och principer 
som erkänns särskilt i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
I synnerhet syftar denna förordning till att 
till fullo säkerställa lika rättigheter mellan 
män och kvinnor och rätten att inte utsättas 
för diskriminering på grund av kön, ras 
eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning, samt att främja 
tillämpningen av artiklarna 21 och 23 i 

(39) Denna förordning är förenlig med 
de grundläggande rättigheter och principer 
som erkänns särskilt i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
I synnerhet syftar denna förordning till att 
till fullo säkerställa lika rättigheter mellan 
män och kvinnor och rätten att inte utsättas 
för diskriminering på grund av kön, ras 
eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning. Den är också i linje 
med FN:s konvention om rättigheter för 



PA\1167186SV.docx 13/21 PE629.537v01-00

SV

Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Den är 
också i linje med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.

personer med funktionsnedsättning.

Or. fr

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Eftersom målen för denna 
förordning inte i tillräcklig utsträckning 
kan uppnås av medlemsstaterna utan 
snarare, på grund av deras 
gränsöverskridande karaktär, det stora 
omfånget och den breda geografiska 
omfattningen vad gäller den mobilitets-
och samarbetsverksamhet som finansieras 
och inverkan på tillgången till mobilitet i 
utbildningssyfte och mer generellt på 
unionens integration, liksom deras utökade 
internationella dimension, bättre kan 
uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Främja politiskt samarbete och 
innovativa insatser till stöd för alla 
programområden, däribland främjandet av 
en bred och pluralistisk mediemiljö, 
mediekompetens och social inkludering.

(c) Främja politiskt samarbete och 
innovativa insatser till stöd för alla 
programområden, däribland främjandet av 
en bred och pluralistisk mediemiljö, 
kritiskt tänkande bland medborgarna och 
assimilering av invandrare som vistas 
lagligt i EU.

Or. fr

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Framhålla behovet av att skydda 
immateriella rättigheter för europeiska 
verk och deras upphovsmän.

Or. fr

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Stärka de gränsöverskridande 
aspekterna hos aktörerna inom de 
kulturella och kreativa sektorerna i Europa 
och spridningen av dessa sektorers aktörer 
och verk.

(a) Stärka de gränsöverskridande 
aspekterna av aktörerna inom de kulturella 
och kreativa sektorerna i Europa och av
spridningen av dessa sektorers aktörer och 
verk.

Or. fr
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Främja samhällelig motståndskraft
och social inkludering via kulturen och 
kulturarvet.

(c) Främja samhällelig 
genomslagskraft och assimilering via 
kulturen och kulturarvet.

Or. fr

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Stärka den europeiska identiteten 
och de europeiska värdena genom kulturell 
medvetenhet, utbildning i konstämnen och 
kulturbaserad kreativitet i utbildningen.

(e) Stärka den europeiska identiteten 
och den europeiska civilisationens 
värderingar genom kulturell medvetenhet, 
utbildning i konstämnen och kulturbaserad 
kreativitet i utbildningen.

Or. fr

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stärka teater- och 
onlinedistributionen och i större 
utsträckning bereda tillgång till europeiska 
audiovisuella verk över gränserna, 
inklusive genom innovativa affärsmodeller 
och användning av ny teknik.

(b) Stärka biograf- och 
onlinedistributionen och i större 
utsträckning bereda tillgång till europeiska 
audiovisuella verk över gränserna, 
inklusive genom innovativa affärsmodeller 
och användning av ny teknik.

Or. fr
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Inrätta och stödja programkontor 
för att marknadsföra programmet i 
respektive land samt stimulera till 
gränsöverskridande samarbete inom de 
kulturella och kreativa sektorerna.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett tredjeland deltar i programmet 
genom ett beslut enligt ett internationellt 
avtal eller med stöd av något annat rättsligt 
instrument, ska tredjelandet bevilja de 
nödvändiga rättigheter och den tillgång 
som krävs för att den behöriga 
utanordnaren, Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och 
Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva 
sina respektive befogenheter på ett 
heltäckande sätt. När det gäller Olaf ska 
detta innefatta rätten att göra 
utredningar, inklusive kontroller och 
inspektioner på plats, i enlighet med 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013.

Om ett tredjeland deltar i programmet 
genom ett beslut enligt ett internationellt 
avtal eller med stöd av något annat rättsligt 
instrument, ska tredjelandet bevilja de 
nödvändiga rättigheter och den tillgång 
som krävs för att den behöriga 
utanordnaren och Europeiska 
revisionsrätten ska kunna utöva sina 
respektive befogenheter på ett heltäckande 
sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna säkerställa programmets 
övergripande samstämmighet och 
komplementaritet med relevant politik och 
relevanta program, särskilt sådana som rör 
jämställdhet, utbildning, ungdomsfrågor, 
solidaritet, sysselsättning och social 
inkludering, forskning och innovation, 
näringsliv och företagande, jordbruk och 
landsbygdsutveckling, miljö och 
klimatåtgärder, sammanhållning, regional-
och stadspolitik, statligt stöd samt 
internationellt samarbete och utveckling.

Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna säkerställa programmets 
övergripande samstämmighet och 
komplementaritet med relevant politik och 
relevanta program, särskilt sådana som rör 
jämställdhet, utbildning, ungdomsfrågor, 
solidaritet, sysselsättning och assimilering, 
forskning och innovation, näringsliv och 
företagande, jordbruk och 
landsbygdsutveckling, miljö och 
klimatåtgärder, sammanhållning, regional-
och stadspolitik, statligt stöd samt 
internationellt samarbete och utveckling.

Or. fr

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att säkerställa en effektiv 
bedömning av hur programmet 
framskridit mot uppfyllelsen av dess mål, 
ges kommissionen befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 19 
i syfte att utforma bestämmelser för en 
övervaknings- och utvärderingsram, 
inklusive ändringar av bilaga II i syfte att 
vid behov se över eller komplettera 
indikatorerna för övervakning och 
utvärdering.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ska ges till kommissionen med 
förbehåll för de villkor som anges i denna 
artikel.

2. Den befogenhet att anta 
delegerade akter som avses i artikel 17 ska 
ges till kommissionen till och med den 
31 december 2028.

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 17 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning.

5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 17 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 



PA\1167186SV.docx 19/21 PE629.537v01-00

SV

Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. fr

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – stycke 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Transnationellt utbyte av 
erfarenheter och kunnande, ömsesidigt 
lärande och nätverksarbete bland 
beslutsfattare och den audiovisuella 
sektorn.

(n) Utbyte av erfarenheter och 
kunnande över gränserna, ömsesidigt 
lärande och nätverksarbete bland 
beslutsfattare och den audiovisuella 
sektorn.

Or. fr

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Strategiutveckling, transnationellt 
utbyte av erfarenheter och kunnande, 
ömsesidigt lärande och nätverksarbete 
bland kulturella och kreativa organisationer 
och beslutsfattare, med en 
sektorsövergripande karaktär.

(a) Strategiutveckling, utbyte av 
erfarenheter och kunnande över gränserna, 
ömsesidigt lärande och nätverksarbete 
bland kulturella och kreativa organisationer 
och beslutsfattare, med en 
sektorsövergripande karaktär.

Or. fr

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Stöd till åtgärder som syftar till att (c) Stöd till åtgärder som syftar till att 
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främja strategiskt samarbete och 
strategiutveckling över gränserna när det 
gäller social inkludering genom kultur.

främja strategiskt samarbete och 
strategiutveckling över gränserna när det 
gäller assimilering genom kultur.

Or. fr

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3 – stycke 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Uppmuntran till 
gränsöverskridande samarbete mellan 
yrkesverksamma, institutioner, plattformar 
och nätverk inom och mellan de 
politikområden och sektorer som 
programmet omfattar.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3 – stycke 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Åtgärder som rör de strukturella 
förändringar som mediesektorn står inför 
genom att främja och övervaka ett 
mångsidigt och pluralistiskt 
medielandskap.

(a) Åtgärder som rör de strukturella 
förändringar som mediesektorn står inför 
genom att främja ett mångsidigt och 
pluralistiskt medielandskap.

Or. fr

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3 – stycke 5 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stödjande av höga standarder för 
medieproduktion genom att främja 
samarbete, gränsöverskridande 
journalistiska samarbetsprojekt och 
innehåll av god kvalitet.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3 – stycke 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Främjande av mediekompetens för 
att göra det möjligt för medborgarna att 
utveckla en kritisk medieförståelse.

(c) Främjande av kritiskt tänkande i 
förhållande till medierna.

Or. fr
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