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Ændringsforslag 29
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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 
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.

(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. I den henseende 
støtter og supplerer EU, hvor det er 
nødvendigt, medlemsstaternes indsats for 
at respektere den kulturelle og sproglige 
mangfoldighed, styrke de kulturelle og 
kreative sektorer i Europa som drivkraft 
for den sociale og økonomiske udvikling 
og lette tilpasningen til ændringer i disse 
sektorer, navnlig gennem 
erhvervsuddannelse.

Or. fr

Ændringsforslag 30
David Casa

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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 
sørger for, at de nødvendige betingelser for 
EU-industriens konkurrenceevne er til 
stede. I den henseende støtter og supplerer 
EU, hvor det er nødvendigt, 

(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. Endvidere 
pålægger den Unionen at sørge for, at de 
nødvendige betingelser for EU-industriens 
konkurrenceevne er til stede. I den 
henseende støtter og supplerer EU, hvor 
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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.

det er nødvendigt, medlemsstaternes 
indsats for at respektere og fremme 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.

Or. en

Ændringsforslag 31
Malika Benarab-Attou

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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 
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.

(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 
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 grundlæggende 
erhvervsuddannelse eller efter- og 
videreuddannelse.

Or. fr

Ændringsforslag 32
David Casa

Forslag til forordning
Betragtning 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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, at fremme kulturen 
som katalysator for kreativitet inden for 
rammerne af Lissabonstrategien for vækst 
og job og at fremme kulturen som et 
afgørende element i EU's eksterne 
forbindelser.

Or. en

Ændringsforslag 33
Malika Benarab-Attou

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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, at fremme 
branchefolks mobilitet, at fremme kulturen 
som katalysator for kreativitet inden for 
rammerne af vækst og job og at fremme 
kulturen som en forbindelse for social 
inklusion og et afgørende element i EU's 
eksterne forbindelser.

Or. fr
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Ændringsforslag 34
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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 og lokalt plan, hvis dækning 
ikke altid stemmer overens med 
medlemsstaternes 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.

Or. it

Ændringsforslag 35
Csaba Sógor

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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 

(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 
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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.

sikrer nem adgang til kulturelle varer og 
styrker de 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.

Or. hu

Ændringsforslag 36
Malika Benarab-Attou

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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 små 
aktører, bl.a. ngo'er eller 
sammenslutninger, 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 
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investeringsvillighed.

Or. fr

Ændringsforslag 37
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Deltagelse i programmet vil være åben 
for tiltrædende lande, kandidatlande og 
potentielle kandidatlande, der har en 
førtiltrædelsesstrategi, i overensstemmelse 
med de generelle principper og generelle 
vilkår og betingelser for disse landes 
deltagelse i EU-programmer, der er 
oprettet i medfør af de respektive 
rammeaftaler, associeringsrådsafgørelser 
eller lignende aftaler, for EFTA-lande, der 
har tiltrådt EØS-aftalen, og for lande i det 
europæiske naboskabsområde i 
overensstemmelse med de procedurer, der 
er defineret i disses landes rammeaftaler 
for deres deltagelse i EU-programmer. Det 
Schweiziske Forbunds deltagelse er
underlagt særlige aftaler.

(17) Deltagelse i programmet bør kunne
være åben for tiltrædende lande, 
kandidatlande og potentielle kandidatlande, 
der har en førtiltrædelsesstrategi, i 
overensstemmelse med de generelle 
principper og generelle vilkår og 
betingelser for disse landes deltagelse i 
EU-programmer, der er oprettet i medfør af 
de respektive rammeaftaler, 
associeringsrådsafgørelser eller lignende 
aftaler. Deltagelse bør ligeledes være åben
for EFTA-lande, der har tiltrådt EØS-
aftalen, og for lande i det europæiske 
naboskabsområde i overensstemmelse med 
de procedurer, der er defineret i disses 
landes rammeaftaler for deres deltagelse i 
EU-programmer. Det Schweiziske 
Forbunds deltagelse bør være underlagt 
særlige aftaler.

Or. it

Ændringsforslag 38
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Programmet bør endvidere være åbent 
for bilaterale og multilaterale 

(18) Programmet bør endvidere kunne 
være åbent for bilaterale og multilaterale 
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samarbejdsaktioner med andre tredjelande 
på grundlag af nærmere definerede 
supplerende bevillinger.

samarbejdsaktioner med andre tredjelande 
på grundlag af nærmere definerede 
supplerende bevillinger.

Or. it

Ændringsforslag 39
Malika Benarab-Attou

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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 og 
forskning og innovation, socialpolitik, 
industri- og samhørighedspolitik samt 
turisme og eksterne forbindelser.

Or. fr

Ændringsforslag 40
Malika Benarab-Attou

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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 
kvantitative og kvalitative, målbare, 
realiserbare, relevante og tidsbundne mål 
og indikatorer, der er fastsat i denne 
forordning.
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Or. fr

Ændringsforslag 41
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) I forbindelse med programmets 
gennemførelse er det væsentligt at sikre 
kvaliteten af de arbejdspladser, der skabes 
i de kulturelle og kreative sektorer, da 
disse sektorer ofte er præget af usikre og 
ustabile arbejdsforhold. 

Or. fr

Ændringsforslag 42
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 30 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30b) Programmets gennemførelse bør 
ledsages af en dialog med alle 
interesseparter fra de kulturelle og 
kreative sektorer, herunder aktører fra 
civilsamfundet og sektoren for 
ikkehandelsbare varer.

Or. fr

Ændringsforslag 43
Malika Benarab-Attou

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "aktør": branchefolk, en organisation, 
en virksomhed eller en institution, der er 
aktiv i de kulturelle og kreative sektorer

2. "aktør": branchefolk, en 
sammenslutning eller stiftelse, en 
virksomhed eller en institution, der er 
aktive i de kulturelle og kreative sektorer

Or. fr

Ændringsforslag 44
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 som helhed med henblik på at
bidrage til den sociale og økonomiske 
udvikling i Europa og fremme intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst.

Or. fr

Ændringsforslag 45
Malika Benarab-Attou

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) at styrke den sociale dimension og 
medborgerskabsdimensionen i de 
kulturelle og kreative sektorer med henblik 
på at støtte intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst.

Or. fr
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Ændringsforslag 46
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 kapacitet hos de 
kulturelle og kreative sektorer og især små 
og mellemstore virksomheder og 
organisationer, navnlig organisationer fra 
den offentlige sektor og sektoren for 
ikkehandelsbare varer

Or. fr

Ændringsforslag 47
Csaba Sógor

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 kapacitet hos de 
kulturelle og kreative sektorer og især små 
og mellemstore virksomheder og 
organisationer samt at udvikle 
eksisterende uddannelsesprogrammer 
såsom livslang læring, Erasmus osv.

Or. hu

Ændringsforslag 48
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen opretter en facilitet, der 
er målrettet de kulturelle og kreative 

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

sektorer, og som forvaltes inden for 
rammerne af et EU-gældsinstrument for 
små og mellemstore virksomheder og 
mikrovirksomheder i henhold til 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
om definitionen af mikrovirksomheder, 
små og mellemstore virksomheder. 
Faciliteten har følgende prioriteringer:

Or. de

Ændringsforslag 49
Malika Benarab-Attou

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
små og mellemstore virksomheder, 
mikrovirksomheder og sammenslutninger 
eller stiftelser. Faciliteten har følgende 
prioriteringer:

Or. fr

Ændringsforslag 50
Malika Benarab-Attou

Forslag til forordning
Artikel 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 socioøkonomiske 
modeller, som er baseret på
peerlæringsaktiviteter og 
netværkssamarbejde blandt kulturaktører 
og beslutningstagere vedrørende udvikling 
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af de kulturelle og kreative sektorer

Or. fr

Ændringsforslag 51
Malika Benarab-Attou

Forslag til forordning
Artikel 8 – litra f – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– 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

Or. fr

Ændringsforslag 52
Malika Benarab-Attou

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at støtte kulturelle aktioner og 
kunstneres deltagelse i aktiviteter for 
social integration

Or. fr

Ændringsforslag 53
Malika Benarab-Attou

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at støtte kulturaktørers kreativitet og 
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eksperimentering, uanset størrelsen af 
den pågældende organisation

Or. fr

Ændringsforslag 54
Nadja Hirsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Or. de

Ændringsforslag 55
Kinga Göncz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at støtte udbredelsen af europæisk 
litteratur

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

Or. en

Ændringsforslag 56
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at støtte udbredelsen af europæisk 
litteratur

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

Or. en

Ændringsforslag 57
Csaba Sógor

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at støtte udbredelsen af europæisk
litteratur

b) at støtte udbredelsen af europæisk 
litteratur og forskellige kulturgenstande 
samt kunstværker

Or. hu

Ændringsforslag 58
Malika Benarab-Attou

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Or. fr

Ændringsforslag 59
Malika Benarab-Attou
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Forslag til forordning
Artikel 10 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Ændringsforslag 60
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 12 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 61
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Artikel 12 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

en mangfoldighed af europæiske 
audiovisuelle værker, herunder deres 
sproglige mangfoldighed gennem støtte til 
oversættelse, eftersynkronisering og 
tekstning

Or. en

Ændringsforslag 62
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 12 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 63
Minodora Cliveti

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) støtte til indførelsen af teknologiske 
hjælpemidler i kulturcentre og 
uddannelsesinstitutioner med henblik på 
at udvide svagtseendes og hørehæmmedes 
adgang til kultur, uddannelse og 
erhvervsuddannelse.

Or. ro
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Ændringsforslag 64
Malika Benarab-Attou

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 uddannelse, beskæftigelse, 
sociale anliggender, sundhed, forskning og 
innovation, erhvervsliv, turisme, retlige 
anliggender og udvikling

Or. fr

Ændringsforslag 65
Malika Benarab-Attou

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– andelen af og kvalifikationerne hos de 
personer, der angiver, at de aktivt har 
deltaget i kulturelle værksteder eller andre 
typer etablering eller produktion af 
forestillinger

Or. fr

Ændringsforslag 66
Nadja Hirsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– internationalisering af kulturelle aktører 
og antal tværnationale partnerskaber, der 
oprettes

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



PE491.020v01-00 20/20 AM\903862DA.doc

DA

Or. de

Ændringsforslag 67
Malika Benarab-Attou

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– internationalisering af kulturelle aktører 
og antal tværnationale partnerskaber, der 
oprettes

– spredning og internationalisering af 
kulturelle aktører og antal tværnationale 
partnerskaber, der oprettes

Or. fr


