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KORT BEGRUNDELSE

I dag hvor de beskæftigelsesmæssige og sociale konsekvenser af finanskrisen og 
konsekvenserne af vores kriseforanstaltninger er mere dramatiske end nogensinde og truer 
vores borgere med dyb og langvarig fattigdom og social udstødelse, må vi sørge for, at vores 
lovforslag virkelig letter vores borgeres liv, og vi må også sikre, at alle kan få adgang til dem,
uanset hvilken nationalitet de tilhører, og hvilken social baggrund de kommer fra.

I øjeblikket er der 24,5 mio. arbejdsløse i EU, dvs. 10,2 % af vores borgere i den 
erhvervsaktive alder, og vores unge skal overvinde en chokerende arbejdsløshedsprocent på 
over 22,4 % og endda højere (næsten 50 % i flere medlemsstater)1. Derfor må vi gøre vores 
bedste for at tilbyde muligheder og bistand til de sektorer, der viser vækstpotentiale. I de 
kulturelle og kreative sektorer kan der nemt spores en sådan afgjort kapacitet for vækst og 
udvikling, da "beskæftigelsen i disse sektorer mellem 2000 og 2007 steg med et gennemsnit 
på 3,5 % om året, sammenlignet med 1 % i den samlede EU-27-økonomi"2. I 2008 
repræsenterede disse sektorer 4,5 % af den samlede europæiske BNP og beskæftigede 
omkring 3,8 % af arbejdsstyrken; desuden har de også en positiv, aktiverende effekt på andre 
sektorer som f.eks. turisme, it, uddannelse, osv.

Programmet Et Kreativt Europa (programmet) er endnu et rammeprogram, som kan forårsage 
væsentlige fremskridt for aktører i den kreative og den kulturelle branche, men kun hvis det er 
godt sat op og svarer til sektorernes behov og udfordringer og alle aktørernes behov og 
udfordringer.

Ikke desto mindre er de kulturelle og kreative sektorer lige så heterogene og forskelligartede 
som hele EU. Kommissionens forslag nævner allerede, at de europæiske kulturelle og kreative 
sektorer er splittet op efter nationale og sproglige grænser. Vi kan imidlertid ikke ignorere, at 
der er yderligere forskelle i aktørernes chancer for at etablere sig og opretholde deres 
aktiviteter. I visse medlemsstater, der har lav produktionskapacitet, begrænset købekraft og 
sponsoreringskapacitet, er situationen for de kulturelle og kreative sektorer meget 
vanskeligere. Ordføreren foreslår derfor, at der skal gøres særlige bestræbelser vedrørende 
disse lande for at fremme de kulturelle og kreative sektorers mulighed for at nå ud til kunder.

En anden faktor, som skal bemærkes, er den krævende opgave for aktører fra socialt dårligt 
stillede grupper (som f.eks. handicappede, mennesker, der kommer fra forskellige 
minoritetsgrupper, osv.) med at få adgang til programmet og til finansiering i det hele taget.
Ordføreren vil gerne understrege, at disse menneskers kulturelle rettigheder skal beskyttes og 
fremmes.

Et yderligere aspekt skal tilføjes, nemlig betydningen af mikrovirksomheder. Ifølge 
Kommissionens oplysninger er 99 % af alle EU-virksomheder SMV'er, og 90 % af dem er 
faktisk mikrovirksomheder (som har under 10 ansatte og faktisk har fem personer ansat i 
gennemsnit). Disse mikrovirksomheder beskæftiger 53 % af arbejdsstyrken i Europa. Derfor 
er de væsentlige for vores økonomier. De spiller også en væsentlig rolle i de kulturelle og 

                                               
1 Eurostat news release, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/52&
2 Eurostat news release, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/1399&
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kreative sektorer, så det er af den største betydning at sikre, at vores program vil være 
gavnligt for dem.
Unge aktører må heller ikke forsømmes. Det er afgørende, at de får så megen hjælp og så 
mange incitamenter som muligt til at etablere, drive og internationalisere deres virksomheder 
og organisationer.

For at styrke konkurrenceevnen i de kulturelle og kreative sektorer med henblik på at gøre 
EU 2020 til en realitet, bør programmet støtte dem til at operere tværnationalt ved, at udruste 
dem med de kommunikations- og iværksættermæssige færdigheder, der kræves i denne 
sammenhæng, og det bør også fremme tilgængeligheden af ledelses-, erhvervs- og 
iværksætteruddannelse, som er skræddersyet specielt til fagfolk i sektorerne for at styrke 
deres finansielle uafhængighed og gøre deres aktiviteter bæredygtige.

For mere betydelig fremme af sektorerne er der behov for at sikre, at der er overordnet 
sammenhæng og komplementaritet i programmet med andre relevante EU-finansieringskilder 
som f.eks. ESF, EU-programmet for social udvikling og innovation, EFRU, osv.

Ligesom det er tilfældet for andre programmer, er overvågning og evaluering af afgørende 
betydning. Derfor er et velbegrundet sæt indikatorer væsentligt. For at have et mere detaljeret 
billede af situationen og ændringen i sektorerne (forårsaget af programmet) er der behov for 
ikke blot oplysninger om deres andel af beskæftigelse og andel af BNP, men også tal for 
sektorernes forandring vedrørende bæredygtigheden af deres aktørers aktiviteter og 
vedrørende socialt ugunstigt stillede aktørers adgang til programmet. For så vidt angår målet 
om at styrke de kulturelle og kreative sektorers finansielle kapacitet, bør ikke blot 
lånevolumen bevilget inden for rammerne af den finansielle facilitet overvåges og evalueres, 
men også antallet af modtagere af finansiel støtte, som kommer fra samhørighedslande og 
hører til socialt ugunstigt stillede grupper, under den finansielle facilitet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændrings 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændrings

(1) Traktaten tager sigte på en stadig 
snævrere union mellem de europæiske folk 
og pålægger EU blandt andet at bidrage til, 
at medlemsstaternes kulturer kan udfolde 
sig, idet den respekterer den nationale og 
regionale mangfoldighed og samtidig 

(1) Traktaten tager sigte på en stadig 
snævrere union mellem de europæiske folk 
og pålægger EU blandt andet at bidrage til, 
at medlemsstaternes kulturer kan udfolde 
sig, idet den respekterer den nationale og 
regionale mangfoldighed og, i givet fald 
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sørger for, at de nødvendige betingelser 
for EU-industriens konkurrenceevne er til 
stede. I den henseende støtter og supplerer 
EU, hvor det er nødvendigt, 
medlemsstaternes indsats for at respektere 
den kulturelle og sproglige mangfoldighed, 
styrke konkurrenceevnen i de kulturelle og 
kreative sektorer i Europa og lette 
tilpasningen til ændringer i disse sektorer, 
navnlig gennem erhvervsuddannelse.

tager hensyn til de nødvendige betingelser 
for EU-industriens konkurrenceevne. I den 
henseende støtter og supplerer EU, hvor 
det er nødvendigt, medlemsstaternes 
indsats for både at respektere og fremme
den kulturelle og sproglige mangfoldighed, 
styrke de kulturelle og kreative sektorer i 
Europa med henblik på at hjælpe dem med 
at bistå til den sociale og økonomiske 
udvikling og lette tilpasningen til 
ændringer i disse sektorer, navnlig gennem
grundlæggende erhvervsuddannelse og 
erhvervsfaglig videreuddannelse.

Ændrings 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændrings

(3) I den "europæiske kulturdagsorden i en 
stadig mere globaliseret verden", som 
Rådet tilsluttede sig i en resolution af 
16. november 2007, fastsættes målene for 
EU's fremtidige aktiviteter for de kulturelle 
og kreative sektorer. Den sigter mod at 
fremme kulturel mangfoldighed og 
tværkulturel dialog, at fremme kulturen 
som katalysator for kreativitet inden for 
rammerne af vækst og job og at fremme 
kulturen som et afgørende element i EU's 
eksterne forbindelser.

(3) I den "europæiske kulturdagsorden i en 
stadig mere globaliseret verden", som 
Rådet tilsluttede sig i en resolution af 
16. november 2007, fastsættes målene for 
EU's fremtidige aktiviteter for de kulturelle 
og kreative sektorer. Den sigter mod at 
fremme kulturel mangfoldighed og 
tværkulturel dialog, erhvervsudøveres 
mobilitet, beskytte og fremme kulturelle 
rettigheder for personer, der tilhører et 
mindretal og socialt marginaliserede 
personer for at fremme kulturen som 
katalysator for kreativitet og social 
inddragelse inden for rammerne af Europa 
2020-strategien for vækst og beskæftigelse
og at fremme kulturen som et afgørende 
element i EU's eksterne forbindelser.

Ændrings 3

Forslag til forordning
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændrings

(5) UNESCO-konventionen om beskyttelse 
og fremme af de kulturelle udtryksformers 
mangfoldighed, der trådte i kraft den 
18. marts 2007, og som EU er part i, sigter 
mod at styrke internationalt samarbejde, 
herunder internationale aftaler om fælles 
produktion og distribution, og solidaritet 
for at fremme alle landes kulturelle 
udtryksform.

(5) UNESCO-konventionen om beskyttelse 
og fremme af de kulturelle udtryksformers 
mangfoldighed, der trådte i kraft den 
18. marts 2007, og som EU er part i, sigter 
mod at styrke internationalt samarbejde, 
herunder internationale aftaler om fælles 
produktion og distribution, og solidaritet 
for at fremme alle landes og 
enkeltpersoners kulturelle udtryksform. I 
denne henseende anføres det i 
konventionen, at der bør lægges behørig 
vægt på forskellige sociale grupper, 
herunder personer, der tilhører mindretal.

Ændrings 4

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændrings

(10) De europæiske kulturelle og kreative 
sektorer er i sagens natur splittet op efter 
nationale og sproglige grænser. På den ene 
side fører opsplitningen til et kulturelt 
forskelligartet og stærkt uafhængigt 
kulturelt landskab, der giver stemme til de 
forskellige kulturelle traditioner, som 
udgør mangfoldigheden i vores europæiske 
arv. På den anden side fører opsplitningen 
til en begrænset tværnational udbredelse af 
kulturelle og kreative frembringelser og 
aktører i og uden for Unionen, der ligger 
under det optimale, til geografiske 
ubalancer og – som følge heraf – til 
begrænsede valgmuligheder for 
forbrugerne.

(10) De europæiske kulturelle og kreative 
sektorer er i sagens natur splittet op efter 
nationale og sproglige grænser. Der bør 
imidlertid også tages hensyn til, at der 
findes kulturelle og kreative sektorer på 
regionalt plan, hvis dækning ikke altid 
stemmer overens med medlemsstaternes 
nationale og sproglige grænser, og der 
bør skelnes mellem de kulturelle og 
kreative sektorer på baggrund af deres 
muligheder for udbredelse til et bredere 
publikum. Hvad angår nationale 
forskelle, kan den omstændighed, at 
situationen for de kulturelle og kreative 
sektorer er meget vanskeligere i visse 
medlemsstater, der har lav 
produktionskapacitet, begrænset 
købekraft og sponsoreringskapacitet, ikke 
ignoreres; derfor bør der gøres særlige 
bestræbelser på at fremme den kulturelle 
og kreative sektors mulighed for at nå ud 
til kunder. På den ene side fører 
opsplitningen til et kulturelt forskelligartet 



AD\912475DA.doc 7/21 PE487.969v02-00

DA

og stærkt uafhængigt kulturelt landskab, 
der giver stemme til de forskellige 
kulturelle traditioner, som udgør 
mangfoldigheden i vores europæiske arv.
På den anden side fører opsplitningen til en 
begrænset tværnational udbredelse af 
kulturelle og kreative frembringelser og 
aktører i og uden for Unionen, der ligger 
under det optimale, til geografiske og 
sociale ubalancer og – som følge heraf – til 
begrænsede valgmuligheder for 
forbrugerne.

Ændrings 5

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændrings

(11) Overgangen til digital teknologi har en 
enorm virkning på den måde, hvorpå 
kulturelle og kreative varer og 
tjenesteydelser fremstilles, formidles, 
tilgås, forbruges og værdisættes. Disse 
ændringer giver store muligheder for de 
kulturelle og kreative sektorer i Europa.
Lavere distributionsomkostninger, nye 
distributionskanaler og nye muligheder for 
nicheprodukter kan lette adgangen og øge 
udbredelsen på verdensplan. Med henblik 
på at gribe disse muligheder og tilpasse sig 
digitaliseringen og globaliseringen må de 
kulturelle og kreative sektorer udvikle nye 
kvalifikationer og kræve bedre adgang til 
finansiering til opgradering af udstyr, 
udvikle nye produktions- og 
distributionsmetoder og tilpasse deres 
forretningsmodeller.

(11) Overgangen til digital teknologi har en 
enorm virkning på den måde, hvorpå 
kulturelle og kreative varer og 
tjenesteydelser fremstilles, formidles, 
tilgås, forbruges og værdisættes. Den 
sikrer bedre adgang til kulturelle varer og 
giver mulighed for interkulturelle 
relationer. Disse ændringer giver store 
muligheder for de kulturelle og kreative 
sektorer i Europa. Lavere 
distributionsomkostninger, nye 
distributionskanaler og nye muligheder for 
nicheprodukter kan lette adgangen og øge 
udbredelsen på verdensplan. Med henblik 
på at gribe disse muligheder og tilpasse sig 
digitaliseringen og globaliseringen må de 
kulturelle og kreative sektorer udvikle nye 
kvalifikationer og kræve bedre adgang til 
finansiering til opgradering af udstyr, 
udvikle nye produktions- og 
distributionsmetoder og tilpasse deres 
forretningsmodeller. Disse nye krav er 
vanskelige at opfylde for aktører, der 
kommer fra en baggrund, hvor de er 
socialt dårligt stillet. Derfor bør der tages 
særligt hensyn til dem på området.
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Ændrings 6

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændrings

(13) En af de største udfordringer for de 
kulturelle og kreative sektorer, især små 
aktører, bl.a. små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) og 
mikrovirksomheder, er deres problemer 
med at få adgang til de midler, de har brug 
for til at finansiere deres aktiviteter, skabe 
vækst, fastholde deres konkurrenceevne 
eller blive internationale. Mens det er en 
fælles udfordring for SMV'er generelt, er 
situationen væsentligt vanskeligere i de 
kulturelle og kreative sektorer, fordi mange 
af deres aktiver er af immateriel art, på 
grund af deres aktiviteters prototypeprofil, 
den manglende investeringsparathed hos 
aktører i sektorerne samt de finansielle 
institutioners utilstrækkelige 
investeringsvillighed.

(13) En af de største udfordringer for de 
kulturelle og kreative sektorer, især ngo'er 
eller sammenslutninger, små aktører, bl.a. 
små og mellemstore virksomheder
(SMV'er) og mikrovirksomheder, er deres 
problemer med at få adgang til de midler, 
de har brug for til at finansiere deres 
aktiviteter, etablere deres drift, skabe 
vækst, fastholde deres konkurrenceevne 
eller blive internationale. Mens det er en 
fælles udfordring for mikrovirksomheder 
og SMV'er generelt, er situationen 
væsentligt vanskeligere i de kulturelle og 
kreative sektorer, fordi mange af deres 
aktiver er af immateriel art, på grund af 
deres aktiviteters prototypeprofil, den 
manglende investeringsparathed hos 
aktører i sektorerne samt de finansielle 
institutioners utilstrækkelige 
investeringsvillighed.

Ændrings 7

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændrings

(20) Det er nødvendigt at sikre europæisk 
merværdi af alle aktioner, der gennemføres 
inden for programmets rammer, 
komplementaritet med medlemsstaternes 
aktiviteter og overholdelse af artikel 167, 
stk. 4, i traktaten samt andre EU-
aktiviteter, navnlig inden for uddannelse og
forskning og innovation, industri- og 
samhørighedspolitik samt turisme og 
eksterne forbindelser.

(20) Det er nødvendigt at sikre europæisk 
merværdi af alle aktioner, der gennemføres 
inden for programmets rammer, 
komplementaritet med medlemsstaternes 
aktiviteter og overholdelse af artikel 167, 
stk. 4, i traktaten samt andre EU-
aktiviteter, navnlig inden for uddannelse, 
beskæftigelse, forskning og innovation,
socialpolitik, industri- og 
samhørighedspolitik samt turisme og 
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eksterne forbindelser.

Ændrings 8

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændrings

(27) I overensstemmelse med principperne 
for resultatafhængig vurdering bør 
procedurerne for overvågning og 
evaluering af programmet omfatte 
detaljerede årsberetninger og henvise til de
specifikke, målbare, realiserbare, relevante 
og tidsbundne mål og indikatorer, der er 
fastsat i denne forordning.

(27) I overensstemmelse med principperne
for resultatafhængig vurdering bør 
procedurerne for overvågning og 
evaluering af programmet omfatte 
detaljerede årsberetninger og henvise til de
kvalitative og kvantitative, målbare, 
realiserbare, relevante og tidsbundne mål 
og indikatorer, der er fastsat i denne 
forordning. Årsberetninger bør sendes til 
og forelægges for Europa-Parlamentet.

Ændrings 9

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændrings

(30a) I forbindelse med programmets 
anvendelse er det vigtigt at overvåge 
kvaliteten af den beskæftigelse, der skabes 
inden for de kulturelle og kreative 
sektorer, eftersom disse sektorer ofte 
karakteriseres ved usikre og ustabile 
arbejdsforhold.

Ændrings 10

Forslag til forordning
Betragtning 30 b (ny)

Kommissionens forslag Ændrings

(30b) Gennemførelsen af programmet bør 
gå hånd i hånd med en dialog med alle 
interesserede parter inden for de 
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kulturelle og kreative sektorer, herunder 
aktører fra civilsamfundet og fra den 
ikke-kommercielle sektor.

Ændrings 11

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændrings

a) den tværnationale karakter af 
aktiviteterne og deres virkninger, som vil 
supplere nationale og internationale 
programmer og andre EU-programmer

a) den tværnationale og interkulturelle
karakter af aktiviteterne og deres 
virkninger, som vil supplere nationale og 
internationale programmer og andre EU-
programmer

Ændrings 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændrings

d) opnåelse af mere lige vilkår i Europas 
kulturelle og kreative sektorer ved at tage 
hensyn til lande med lav 
produktionskapacitet og/eller lande eller 
regioner med et begrænset geografisk 
område og sprogområde.

d) opnåelse af mere lige vilkår i Europas 
kulturelle og kreative sektorer ved at tage 
hensyn til lande med lav 
produktionskapacitet og/eller lande eller 
regioner med et begrænset geografisk 
område og sprogområde samt aktører, der 
kommer fra dårligt stillede grupper.

Ændrings 13

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændrings

b) at styrke de kulturelle og kreative
sektorers konkurrenceevne med henblik på 
at fremme intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst.

b) at styrke de kulturelle og kreative
sektorer, deres konkurrenceevne og også 
deres sociale integrationsdimensioner
med henblik på at gøre dem i stand til at 
bidrage til den sociale og økonomiske 
udvikling i Europa og fremme intelligent, 
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bæredygtig og inklusiv vækst.

Ændrings 14

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændrings

a) at støtte de europæiske kulturelle og 
kreative sektorers evne til at operere 
tværnationalt

a) at støtte de europæiske kulturelle og 
kreative sektorers evne til at operere 
tværnationalt, bl.a. ved at udruste 
operatører med de kommunikations- og 
iværksættermæssige færdigheder, der 
kræves i denne sammenhæng

Ændrings 15

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændrings

c) at styrke den finansielle kapacitet hos de 
kulturelle og kreative sektorer og især små 
og mellemstore virksomheder og 
organisationer

c) at styrke den finansielle uafhængighed 
og kapacitet hos de kulturelle og kreative 
sektorer og især mikrovirksomheder samt
små og mellemstore virksomheder og 
organisationer, offentlige, ikke-
kommercielle og socialt dårligt stillede 
aktører og fremme tilgængeligheden af 
ledelses-, erhvervs- og 
iværksætteruddannelsesprogrammer, som 
er skræddersyet specielt til fagfolk i den 
kulturelle og kreative sektor eller ved at 
udvide eksisterende 
uddannelsesprogrammer såsom 
programmet for livslang læring, Erasmus 
osv.

Ændrings 16

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændrings

1. Kommissionen opretter en facilitet, der 
er målrettet de kulturelle og kreative 
sektorer, og som forvaltes inden for 
rammerne af et EU-gældsinstrument for 
små og mellemstore virksomheder.
Faciliteten har følgende prioriteringer:

1. Kommissionen opretter en facilitet, der 
er målrettet de kulturelle og kreative 
sektorer, og som forvaltes inden for 
rammerne af et EU-gældsinstrument for
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder og mikrovirksomheder, 
sammenslutninger og fonde i henhold til 
Kommissionens henstilling 2003/361 om 
definitionen af mikrovirksomheder og 
små og mellemstore virksomheder.
Faciliteten har følgende prioriteringer:

Ændrings 17
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændrings

a) at lette adgangen til finansiering for små 
og mellemstore virksomheder og 
organisationer i de kulturelle og kreative 
sektorer i Europa

a) at lette adgangen til finansiering for
mikrovirksomheder samt små og 
mellemstore virksomheder og 
organisationer i de kulturelle og kreative 
sektorer i Europa, idet der lægges særlig 
vægt på unge aktører og aktører, der 
kommer fra dårligt stillede sociale 
grupper

Ændrings 18

Forslag til forordning
Artikel 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændrings

a) tværnational udveksling af erfaringer og 
knowhow om nye forretningsmodeller, 
peerlæringsaktiviteter og 
netværkssamarbejde blandt kulturaktører 
og beslutningstagere vedrørende udvikling 
af de kulturelle og kreative sektorer

a) tværnational udveksling af erfaringer og 
knowhow om nye forretningsmodeller,
sociale integrationsmodeller, 
uddannelsesprogrammer,
peerlæringsaktiviteter og 
netværkssamarbejde blandt kulturaktører 
og beslutningstagere vedrørende udvikling 
af de kulturelle og kreative sektorer
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Ændrings 19

Forslag til forordning
Artikel 8 – litra f – led 1

Kommissionens forslag Ændrings

fremme Et Kreativt Europa-programmet på 
nationalt plan

fremme Et Kreativt Europa-programmet på 
nationalt og regionalt plan

Ændrings 20

Forslag til forordning
Artikel 8 – litra f – led 3

Kommissionens forslag Ændrings

fremme grænseoverskridende samarbejde 
mellem branchefolk, institutioner, 
platforme og netværk i de kulturelle og 
kreative sektorer

fremme grænseoverskridende mobilitet og
samarbejde mellem branchefolk, 
institutioner, platforme og netværk i de 
kulturelle og kreative sektorer

Ændrings 21

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændrings

aa) at støtte kulturelle aktioner og 
kunstneres deltagelse i sociale 
integrationsaktiviteter

Ændrings 22

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændrings

bb) at støtte kreativitet og eksperimeteren 
hos kulturelle aktører, uanset størrelsen 
på den pågældende organisation
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Ændrings 23

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændrings

c) at yde støtte til at styrke europæiske 
aktører og internationale kulturnetværk 
med henblik på at lette adgangen til faglige 
muligheder.

c) at yde støtte til at styrke europæiske 
aktører og internationale kulturnetværk 
med henblik på at lette adgangen til faglige 
muligheder, erhvervsmæssig efter- og 
videreuddannelse og mobilitet for 
aktørerne.

Ændrings 24

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændrings

b) at støtte udbredelsen af europæisk 
litteratur

b) at støtte tværnational udbredelse af 
europæiske kunstværker og kunstneriske 
og kulturelle frembringelser

Ændrings 25

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændrings

c) at støtte publikumsopbygning som et 
middel til at stimulere interessen for 
europæiske kulturelle frembringelser.

c) at støtte publikumsopbygning og adgang 
til kultur for alle som et middel til at 
stimulere interessen for europæiske 
kulturelle frembringelser.

Ændrings 26
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændrings

a) samarbejdsforanstaltninger, der samler 
aktører fra forskellige lande for at 

a) samarbejdsforanstaltninger, der samler 
aktører fra forskellige lande for at 
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gennemføre aktiviteter i enkeltsektorer 
eller på tværs af sektorerne

gennemføre aktiviteter i enkeltsektorer 
eller på tværs af sektorerne, idet der 
lægges særlig vægt på socialt dårligt 
stillede aktører

Ændrings 27

Forslag til forordning
Artikel 10 – litra c

Kommissionens forslag Ændrings

c) aktiviteter, der gennemføres af 
organisationer, som sørger for en 
europæisk pr-platform for udvikling af nye 
talenter og stimulerer udbredelsen af
kunstnere og værker med en systemisk 
effekt i stor målestok

c) aktiviteter, der gennemføres af 
organisationer, som sørger for en 
europæisk pr-platform for udvikling af nye 
talenter og letter mobiliteten for kunstnere 
og værker. Kunstnere bør kunne udøve 
deres rettigheder effektivt uden 
forskelsbehandling, navnlig for så vidt 
angår social beskyttelse, 
arbejdsløshedsunderstøttelse og 
pensionsydelser, uanset hvilket EU-land 
de arbejder i

Ændrings 28

Forslag til forordning
Artikel 12 – litra b

Kommissionens forslag Ændrings

b) støtte til audiovisuelle aktører for at 
udvikle europæiske audiovisuelle værker 
med øget potentiale til 
grænseoverskridende udbredelse

b) støtte til audiovisuelle aktører for at 
udvikle europæiske audiovisuelle værker 
med øget potentiale til 
grænseoverskridende udbredelse, idet der 
lægges særlig vægt på dårligt stillede 
aktører

Ændrings 29

Forslag til forordning
Artikel 12 – litra d
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Kommissionens forslag Ændrings

d) lette adgangen til professionelle 
audiovisuelle handelsarrangementer og
markeder og anvendelsen af 
onlineerhvervsværktøjer i og uden for 
Europa

d) lette adgangen til professionelle 
audiovisuelle handelsarrangementer, 
markeder og efter- og videreuddannelse 
og anvendelsen af onlineerhvervsværktøjer 
i og uden for Europa

Ændrings 30

Forslag til forordning
Artikel 12 – litra h

Kommissionens forslag Ændrings

h) støtte til initiativer, der viser og fremmer 
en mangfoldighed af europæiske 
audiovisuelle værker

h) støtte til initiativer, der viser og fremmer 
en mangfoldighed af europæiske 
audiovisuelle værker, herunder deres 
sproglige mangfoldighed gennem støtte til 
oversættelse, eftersynkronisering og 
tekstning

Ændrings 31

Forslag til forordning
Artikel 12 – litra i

Kommissionens forslag Ændrings

i) støtte til aktiviteter, der sigter mod at øge 
publikums viden og interesse

i) støtte til aktiviteter, der sigter mod at øge 
publikums viden og interesse vedrørende 
samfunds forskelligartede og komplekse 
natur

Ændrings 32

Forslag til forordning
Artikel 12, litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændrings

ja) støtte til indførelsen af støtteteknologi i 
kultur- og uddannelsescentre med henblik 
på at udvide adgangen til kultur, almen 
og erhvervsmæssig uddannelse for høre-
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og synshæmmede.

Ændrings 33

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændrings

a) relevante EU-politikker, navnlig på 
områderne for uddannelse, beskæftigelse, 
sundhed, forskning og innovation, 
erhvervsliv, turisme, retlige anliggender og 
udvikling

a) relevante EU-politikker, navnlig på 
områderne for kultur, uddannelse, 
beskæftigelse, sociale anliggender,
sundhed, forskning og innovation, industri,
erhvervsliv, handel, turisme, retlige 
anliggender og udvikling

Ændrings 34

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændrings

b) andre relevante EU-finansieringskilder 
inden for kultur- og mediepolitik, navnlig 
Den Europæiske Socialfond, Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
forsknings- og innovationsprogrammer 
samt de finansielle instrumenter 
vedrørende retlige anliggender og 
medborgerskab, eksterne 
samarbejdsprogrammer og 
førtiltrædelsesinstrumenter. Der er især 
vigtigt at skabe gennemførelsessynergier 
mellem programmet og de nationale og 
regionale strategier for intelligent 
specialisering.

b) andre relevante EU-finansieringskilder 
inden for kultur- og mediepolitik, navnlig 
Den Europæiske Socialfond, EU-
programmet for social udvikling og 
innovation (navnlig 
mikrofinansieringsfaciliteten Progress),
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, forsknings- og 
innovationsprogrammer samt de finansielle 
instrumenter vedrørende retlige 
anliggender og medborgerskab, eksterne 
samarbejdsprogrammer og 
førtiltrædelsesinstrumenter. Der er især 
vigtigt at skabe gennemførelsessynergier 
mellem programmet og de nationale og 
regionale strategier for intelligent 
specialisering.

Ændrings 35
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a – led 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændrings

ændringer i sektorerne for så vidt angår 
bæredygtigheden af forskellige aktørers 
aktiviteter

Ændrings 36

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a – led 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændrings

ændringer i sektorerne for så vidt angår 
adgang til programmet for socialt dårligt 
stillede aktører

Ændrings 37

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra b – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændrings

internationalisering af kulturelle aktører og 
antal tværnationale partnerskaber, der 
oprettes

diversificering, internationalisering af og 
mobilitet for kulturelle aktører og antal 
tværnationale partnerskaber, der oprettes

Ændrings 38

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra b – afsnit 3 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændrings

antal endelige støttemodtagere, der 
kommer fra medlemsstater, der har lav 
produktionskapacitet, begrænset 
købekraft og begrænset 
sponsoreringskapacitet osv.

Ændrings 39
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra b – afsnit 3 – led 3 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændrings

antal endelige støttemodtagere, der hører 
til socialt dårligt stillede grupper, der 
drager nytte af den finansielle facilitet.

Ændrings 40

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændrings

a) Ud over den regelmæssige overvågning 
foranlediger Kommissionen, at der 
udarbejdes en ekstern evalueringsrapport 
senest i slutningen af 2017 med henblik på 
at vurdere, i hvor høj grad målene er nået, 
samt vurdere effektiviteten af programmet 
og dets europæiske merværdi på baggrund 
af en beslutning om videreførelse, ændring 
eller afbrydelse af programmet.
Evalueringen skal tage højde for 
mulighederne for forenkling, den interne 
og eksterne samhørighed, målenes fortsatte 
relevans og foranstaltningernes bidrag til 
EU's prioriteringer af intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. I 
evalueringen skal der ligeledes tages højde 
for evalueringsresultaterne af den 
langsigtede virkning af Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
1855/2006/EF, afgørelse nr. 1718/2006/EF 
og afgørelse nr. 1041/2009/EF.

a) Ud over den regelmæssige overvågning 
foranlediger Kommissionen, at der 
udarbejdes en ekstern evalueringsrapport 
senest i slutningen af 2017 med henblik på 
at vurdere, i hvor høj grad målene er nået, 
samt vurdere effektiviteten af programmet 
og dets europæiske merværdi på baggrund 
af en beslutning om videreførelse, ændring 
eller afbrydelse af programmet.
Evalueringen skal tage højde for 
mulighederne for forenkling, den interne 
og eksterne samhørighed, målenes fortsatte 
relevans og foranstaltningernes bidrag til 
EU's prioriteringer af intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. I 
evalueringen skal der ligeledes tages højde 
for evalueringsresultaterne af den 
langsigtede virkning af Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
1855/2006/EF, afgørelse nr. 1718/2006/EF 
og afgørelse nr. 1041/2009/EF. Den 
eksterne evalueringsrapport fremsendes 
til og forelægges for Europa-Parlamentet.

Ændrings 41

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændrings

Kommissionen opretter en facilitet, der er Kommissionen opretter en facilitet, der er 
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målrettet de kulturelle og kreative sektorer, 
og som forvaltes inden for rammerne af et 
EU-gældsinstrument for små og 
mellemstore virksomheder. Den finansielle 
støtte, der ydes, øremærkes små og 
mellemstore virksomheder og 
organisationer i de kulturelle og kreative 
sektorer.

målrettet de kulturelle og kreative sektorer, 
og som forvaltes inden for rammerne af et 
EU-gældsinstrument for
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder. Den finansielle støtte, der 
ydes, øremærkes mikrovirksomheder, små 
og mellemstore virksomheder og 
organisationer i de kulturelle og kreative 
sektorer.
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