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Ändringsförslag 29
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt syftar till en allt närmare 
union mellan Europas folk och ger bland 
annat unionen i uppgift att bidra till att 
medlemsstaternas kulturer blomstrar 
alltmedan man respekterar deras nationella 
och regionala mångfald, och samtidigt ser 
till att förutsättningarna för unionens 
konkurrenskraft är på plats. I detta 
hänseende stöder unionen, där detta är 
nödvändigt, medlemsstaternas insatser som 
syftar till att respektera den kulturella och 
språkliga mångfalden, förstärka 
konkurrenskraften i Europas kulturella 
och kreativa sektorer och underlätta 
anpassningen till förändringar i 
näringslivet, särskilt genom yrkesinriktad 
utbildning.

(1) Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt syftar till en allt närmare 
union mellan Europas folk och ger bland 
annat unionen i uppgift att bidra till att 
medlemsstaternas kulturer blomstrar 
alltmedan man respekterar deras nationella 
och regionala mångfald. I detta hänseende 
stöder unionen, där detta är nödvändigt, 
medlemsstaternas insatser som syftar till att 
respektera den kulturella och språkliga 
mångfalden, förstärka Europas kulturella 
och kreativa sektorer som drivkrafter för 
social och ekonomisk utveckling och 
underlätta anpassningen till förändringar i 
näringslivet, särskilt genom yrkesinriktad 
utbildning.

Or. fr

Ändringsförslag 30
David Casa

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt syftar till en allt närmare 
union mellan Europas folk och ger bland 
annat unionen i uppgift att bidra till att 
medlemsstaternas kulturer blomstrar 
alltmedan man respekterar deras nationella 
och regionala mångfald, och samtidigt ser 
till att förutsättningarna för unionens 

(1) Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt syftar till en allt närmare 
union mellan Europas folk och ger bland 
annat unionen i uppgift att bidra till att 
medlemsstaternas kulturer blomstrar 
alltmedan man respekterar deras nationella 
och regionala mångfald.  Det ger även 
unionen i uppgift att se till att 
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konkurrenskraft är på plats. I detta 
hänseende stöder unionen, där detta är 
nödvändigt, medlemsstaternas insatser som 
syftar till att respektera den kulturella och 
språkliga mångfalden, förstärka 
konkurrenskraften i Europas kulturella och 
kreativa sektorer och underlätta 
anpassningen till förändringar i 
näringslivet, särskilt genom yrkesinriktad 
utbildning.

förutsättningarna för unionens 
konkurrenskraft är på plats. I detta 
hänseende stöder unionen, där detta är 
nödvändigt, medlemsstaternas insatser som 
syftar till att både respektera och främja
den kulturella och språkliga mångfalden, 
förstärka konkurrenskraften i Europas 
kulturella och kreativa sektorer och 
underlätta anpassningen till förändringar i 
näringslivet, särskilt genom yrkesinriktad 
utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 31
Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt syftar till en allt närmare 
union mellan Europas folk och ger bland 
annat unionen i uppgift att bidra till att 
medlemsstaternas kulturer blomstrar 
alltmedan man respekterar deras nationella 
och regionala mångfald, och samtidigt ser 
till att förutsättningarna för unionens 
konkurrenskraft är på plats. I detta 
hänseende stöder unionen, där detta är 
nödvändigt, medlemsstaternas insatser som 
syftar till att respektera den kulturella och 
språkliga mångfalden, förstärka 
konkurrenskraften i Europas kulturella och 
kreativa sektorer och underlätta 
anpassningen till förändringar i 
näringslivet, särskilt genom yrkesinriktad 
utbildning.

(1) Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt syftar till en allt närmare 
union mellan Europas folk och ger bland 
annat unionen i uppgift att bidra till att 
medlemsstaternas kulturer blomstrar 
alltmedan man respekterar deras nationella 
och regionala mångfald, och samtidigt ser 
till att förutsättningarna för unionens 
konkurrenskraft är på plats. I detta 
hänseende stöder unionen, där detta är 
nödvändigt, medlemsstaternas insatser som 
syftar till att respektera den kulturella och 
språkliga mångfalden, förstärka 
konkurrenskraften i Europas kulturella och 
kreativa sektorer och underlätta 
anpassningen till förändringar i 
näringslivet, särskilt genom yrkesinriktad 
utbildning, både grundläggande sådan 
och fortbildning.

Or. fr
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Ändringsförslag 32
David Casa

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I ”En europeisk agenda för en kultur i 
en alltmer globaliserad värld” som 
godkändes av rådet i resolutionen av den 
16 november 2007 anges målen för 
Europeiska unionens framtida verksamhet 
inom den kreativa och den kulturella 
sektorn. Verksamheten syftar till att främja 
kulturell mångfald och dialogen mellan 
kulturerna, att främja kulturen som en 
katalysator för kreativitet inom ramen för 
tillväxt och sysselsättning och som ett 
väsentligt inslag i unionens internationella 
förbindelser.

(3) I ”En europeisk agenda för en kultur i 
en alltmer globaliserad värld” som 
godkändes av rådet i resolutionen av den 
16 november 2007 anges målen för 
Europeiska unionens framtida verksamhet 
inom den kreativa och den kulturella 
sektorn. Verksamheten syftar till att främja 
kulturell mångfald och dialogen mellan 
kulturerna, att främja kulturen som en 
katalysator för kreativitet inom ramen för 
Lissabonstrategin för tillväxt och 
sysselsättning och som ett väsentligt inslag 
i unionens internationella förbindelser.

Or. en

Ändringsförslag 33
Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I ”En europeisk agenda för en kultur i 
en alltmer globaliserad värld” som 
godkändes av rådet i resolutionen av den 
16 november 2007 anges målen för 
Europeiska unionens framtida verksamhet 
inom den kreativa och den kulturella 
sektorn. Verksamheten syftar till att främja 
kulturell mångfald och dialogen mellan 
kulturerna, att främja kulturen som en 
katalysator för kreativitet inom ramen för 
tillväxt och sysselsättning och som ett 
väsentligt inslag i unionens internationella 
förbindelser.

(3) I ”En europeisk agenda för en kultur i 
en alltmer globaliserad värld” som 
godkändes av rådet i resolutionen av den 
16 november 2007 anges målen för 
Europeiska unionens framtida verksamhet 
inom den kreativa och den kulturella 
sektorn. Verksamheten syftar till att främja 
kulturell mångfald, dialogen mellan 
kulturerna och arbetstagarnas rörlighet,
att främja kulturen som en katalysator för 
kreativitet inom ramen för tillväxt och 
sysselsättning och som ett sätt att 
integreras i samhället och ett väsentligt 
inslag i unionens internationella 
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förbindelser.

Or. fr

Ändringsförslag 34
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Den kreativa och den kulturella 
sektorn i Europa är till sin natur splittrade 
mellan olika länder och språk. Å ena sidan 
leder fragmenteringen till kulturell 
mångfald och en hög grad av oberoende, 
vilket låter de olika kulturella traditioner 
som bildar mångfalden i vårt europeiska 
kulturarv komma till tals. Å den andra 
sidan leder fragmenteringen till en 
begränsad och mindre än optimal 
cirkulation för kulturella och konstnärliga 
verk och operatörer i och utanför unionen, 
till geografisk obalans och följaktligen till 
ett begränsat val för konsumenten.

(10) Den kreativa och den kulturella 
sektorn i Europa är till sin natur splittrade 
mellan olika länder och språk. Det bör 
emellertid också tas hänsyn till att det 
finns kulturella och kreativa sektorer på 
regional och lokal nivå som inte alltid 
överensstämmer med medlemsstaternas 
nationella och språkliga gränser. Å ena 
sidan leder fragmenteringen till kulturell 
mångfald och en hög grad av oberoende, 
vilket låter de olika kulturella traditioner 
som bildar mångfalden i vårt europeiska 
kulturarv komma till tals. Å den andra 
sidan leder fragmenteringen till en 
begränsad och mindre än optimal 
cirkulation för kulturella och konstnärliga 
verk och operatörer i och utanför unionen, 
till geografisk obalans och följaktligen till 
ett begränsat val för konsumenten.

Or. it

Ändringsförslag 35
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Övergången till digitalteknik har en 
mycket stark effekt på hur kulturella och 

(11) Övergången till digitalteknik har en 
mycket stark effekt på hur kulturella och 
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kreativa varor och tjänster framställs, 
sprids, konsumeras och omräknas i pengar.
Dessa förändringar erbjuder stora 
möjligheter för den kulturella och den 
kreativa sektorn i Europa. Lägre 
distributionskostnader, nya 
distributionskanaler och nya möjligheter 
för nischprodukter kan underlätta tillgång 
och öka cirkulationen i hela världen. För 
att ta vara på dessa möjligheter och anpassa 
sig till det läge som övergången till 
digitalteknik skapar måste den kulturella 
och den kreativa sektorn utarbeta nya 
färdigheter och de behöver bättre tillgång 
till finansiering för att uppgradera sin 
utrustning, utarbeta nya produktions- och 
distributionsmetoder och anpassa sina 
företagsmodeller.

kreativa varor och tjänster framställs, 
sprids, konsumeras och omräknas i pengar.
Den underlättar tillgången till kulturella 
produkter och stärker de interkulturella 
förbindelserna. Dessa förändringar 
erbjuder stora möjligheter för den 
kulturella och den kreativa sektorn i 
Europa. Lägre distributionskostnader, nya 
distributionskanaler och nya möjligheter 
för nischprodukter kan underlätta tillgång 
och öka cirkulationen i hela världen. För 
att ta vara på dessa möjligheter och anpassa 
sig till det läge som övergången till 
digitalteknik skapar måste den kulturella 
och den kreativa sektorn utarbeta nya 
färdigheter och de behöver bättre tillgång 
till finansiering för att uppgradera sin 
utrustning, utarbeta nya produktions- och 
distributionsmetoder och anpassa sina 
företagsmodeller.

Or. hu

Ändringsförslag 36
Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) En av de största utmaningarna för den 
kulturella och den kreativa sektorn, särskilt 
små operatörer, däribland små och 
medelstora företag och mikroföretag, är 
deras svårighet att anskaffa de medel de 
behöver för att bekosta sin verksamhet, 
växa, behålla sin konkurrenskraft eller bli 
verksamma på det internationella planet.
Medan detta är en vanlig utmaning för små 
och medelstora företag allmänt sett, är 
situationen avsevärt svårare i den kulturella
och den kreativa sektorn på grund av att 
många av dess tillgångar är immateriella, 
deras verksamhet handlar om prototyper, 
operatörerna inom sektorn inte är beredda 

(13) En av de största utmaningarna för den 
kulturella och den kreativa sektorn, särskilt 
små operatörer, däribland icke-statliga 
organisationer eller föreningar, små och 
medelstora företag och mikroföretag, är 
deras svårighet att anskaffa de medel de 
behöver för att bekosta sin verksamhet, 
växa, behålla sin konkurrenskraft eller bli 
verksamma på det internationella planet. 
Medan detta är en vanlig utmaning för små 
och medelstora företag allmänt sett, är 
situationen avsevärt svårare i den kulturella 
och den kreativa sektorn på grund av att 
många av dess tillgångar är immateriella, 
deras verksamhet handlar om prototyper, 
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att investera och inte heller finansinstitut 
investerar i tillräcklig utsträckning.

operatörerna inom sektorn inte är beredda 
att investera och inte heller finansinstitut 
investerar i tillräcklig utsträckning.

Or. fr

Ändringsförslag 37
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Deltagandet i programmet kommer att 
vara öppet för anslutande länder, 
kandidatländer och potentiella 
kandidatländer som omfattas av 
anslutningsstrategin, i enlighet med de 
allmänna principer, villkor och förfaranden 
för dessa länders deltagande i Europeiska 
unionens program som fastställs i 
ramavtalen, associeringsrådens beslut eller 
liknande avtal; för de Eftaländer som är 
parter i EES-avtalet samt för de länder som 
omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken i enlighet med de 
förfaranden som beslutas med dessa länder 
i enlighet med ramavtalen om deras 
deltagande i EU-program. Schweiz 
deltagande beror på särskilda arrangemang 
med det landet.

(17) Deltagandet i programmet bör vara 
öppet för anslutande länder, kandidatländer 
och potentiella kandidatländer som 
omfattas av anslutningsstrategin, i enlighet 
med de allmänna principer, villkor och 
förfaranden för dessa länders deltagande i 
Europeiska unionens program som 
fastställs i ramavtalen, associeringsrådens 
beslut eller liknande avtal; för de 
Eftaländer som är parter i EES-avtalet samt 
för de länder som omfattas av den 
europeiska grannskapspolitiken i enlighet 
med de förfaranden som beslutas med 
dessa länder i enlighet med ramavtalen om 
deras deltagande i EU-program. Schweiz 
deltagande beror på särskilda arrangemang 
med det landet.

Or. it

Ändringsförslag 38
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Programmet bör dessutom vara öppet (Berör inte den svenska versionen.)
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för bilateralt eller multilateralt samarbete 
med andra länder utanför EU på grundval 
av tilläggsanslag som ska fastställas.

Or. it

Ändringsförslag 39
Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Man måste säkerställa att alla insatser 
inom programmet har ett europeiskt 
mervärde , att de kompletterar 
medlemsstaternas verksamhet samt 
överensstämmer med artikel 167.4 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och med annan 
EU verksamhet, särskilt inom utbildning, 
forskning och innovation, industri- och 
sammanhållningspolitik, turism och yttre 
förbindelser.

(20) Man måste säkerställa att alla insatser 
inom programmet har ett europeiskt 
mervärde, att de kompletterar 
medlemsstaternas verksamhet samt 
överensstämmer med artikel 167.4 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och med annan EU-
verksamhet, särskilt inom utbildning, 
forskning och innovation, socialpolitik,
industri- och sammanhållningspolitik, 
turism och yttre förbindelser.

Or. fr

Ändringsförslag 40
Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Enligt principerna för 
resultatbedömning bör förfarandena för 
övervakning och utvärdering av 
programmet inbegripa utförliga årliga 
rapporter och hänvisa till specifika, 
mätbara, uppnåeliga, relevanta och 
tidsbundna mål och indikatorer som 
fastställs i denna förordning.

(27) Enligt principerna för 
resultatbedömning bör förfarandena för 
övervakning och utvärdering av 
programmet inbegripa utförliga årliga 
rapporter och hänvisa till kvantitativa, 
kvalitativa, mätbara, uppnåeliga, relevanta 
och tidsbundna mål och indikatorer som 
fastställs i denna förordning.                                            
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Or. fr

Ändringsförslag 41
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Vid genomförandet av programmet 
är det viktigt att se till att kvaliteten på de 
arbeten som skapas inom den kulturella 
och den kreativa sektorn är god, eftersom 
dessa sektorer ofta präglas av otrygga och 
instabila arbetsförhållanden. 

Or. fr

Ändringsförslag 42
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 30b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30b) Genomförandet av programmet bör 
åtföljas av en dialog med alla berörda 
parter inom den kulturella och den 
kreativa sektorn, inbegripet aktörer inom 
det civila samhället och den ideella 
sektorn.

Or. fr

Ändringsförslag 43
Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. operatör: en yrkesverksam person, en 
organisation, ett företag eller en institution 
som är verksam inom den kulturella och 
den kreativa sektorn.

2. operatör: en yrkesverksam person, en 
förening eller stiftelse, ett företag eller en 
institution som är verksam inom den 
kulturella och den kreativa sektorn.

Or. fr

Ändringsförslag 44
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stärka den kulturella och den kreativa 
sektorns konkurrenskraft för att främja 
smart och hållbar tillväxt för alla.

b) Stärka den kulturella och den kreativa 
sektorn i sin helhet för att bidra till den 
sociala och ekonomiska utvecklingen i 
Europa och främja smart och hållbar 
tillväxt för alla.

Or. fr

Ändringsförslag 45
Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stärka den kulturella och den kreativa 
sektorns konkurrenskraft för att främja 
smart och hållbar tillväxt för alla.

b) Stärka den sociala dimensionen och 
medborgarskapsdimensionen i den 
kulturella och den kreativa sektorn för att 
stödja smart och hållbar tillväxt för alla.

Or. fr
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Ändringsförslag 46
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Stärka den kulturella och den kreativa 
sektorns ekonomiska kapacitet, särskilt 
små och medelstora företag och 
organisationer.

c) Stärka den kulturella och den kreativa 
sektorns ekonomiska kapacitet, särskilt 
små och medelstora företag och 
organisationer, särskilt organisationer 
från den offentliga sektorn och den 
ideella sektorn.

Or. fr

Ändringsförslag 47
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Stärka den kulturella och den kreativa 
sektorns ekonomiska kapacitet, särskilt 
små och medelstora företag och 
organisationer.

(c) Stärka den kulturella och den kreativa 
sektorns ekonomiska kapacitet, särskilt 
små och medelstora företag och 
organisationer. Utveckla befintliga 
utbildningsprogram, såsom livslångt 
lärande, Erasmus osv.

Or. hu

Ändringsförslag 48
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska inrätta en möjlighet 
för den kulturella och den kreativa sektorn, 

1. Kommissionen ska inrätta en möjlighet 
för den kulturella och den kreativa sektorn, 
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som drivs inom ramen för ett 
unionsskuldebrev för små och medelstora 
företag. Möjligheten ska ha följande 
prioriteringar:

som drivs inom ramen för ett 
unionsskuldebrev för små och medelstora 
företag enligt kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG om 
definitionen på mikroföretag samt små 
och medelstora företag. Möjligheten ska 
ha följande prioriteringar:

Or. de

Ändringsförslag 49
Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska inrätta en möjlighet 
för den kulturella och den kreativa sektorn, 
som drivs inom ramen för ett 
unionsskuldebrev för små och medelstora 
företag. Möjligheten ska ha följande 
prioriteringar:

1. Kommissionen ska inrätta en möjlighet 
för den kulturella och den kreativa sektorn, 
som drivs inom ramen för ett 
unionsskuldebrev för små och medelstora 
företag, mikroföretag och föreningar eller 
stiftelser. Möjligheten ska ha följande 
prioriteringar:

Or. fr

Ändringsförslag 50
Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Artikel 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Utbyte över gränserna av erfarenheter 
och kunnande om nya företagsmodeller, 
lärande av varandra och nätverksarbete 
bland kulturoperatörer och beslutsfattare 
som är kopplade till utvecklingen av den 
kulturella och den kreativa sektorn.

a) Utbyte över gränserna av erfarenheter 
och kunnande om nya socioekonomiska 
företagsmodeller, baserade på lärande av 
varandra och nätverksarbete bland 
kulturoperatörer och beslutsfattare som är 
kopplade till utvecklingen av den kulturella 
och den kreativa sektorn.
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Or. fr

Ändringsförslag 51
Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Artikel 8 – led f – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Främja gränsöverskridande samarbete 
mellan yrkesverksamma, 
institutionsplattformar och nätverk i den 
kulturella och den kreativa sektorn.

Främja gränsöverskridande rörlighet och
samarbete mellan yrkesverksamma, 
institutionsplattformar och nätverk i den 
kulturella och den kreativa sektorn.

Or. fr

Ändringsförslag 52
Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Stöd till kulturella insatser och 
konstnärers deltagande i verksamhet för 
social integrering.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Stöd till kreativitet och testande hos 
operatörer inom kultur, oavsett den 
berörda organisationens storlek.
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Or. fr

Ändringsförslag 54
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Stöd till insatser för att stärka europeiska 
operatörer och internationella nätverk inom 
kultur för att underlätta tillträdet till nya 
yrkesmöjligheter.

c) Stöd till insatser för att stärka europeiska 
operatörer och internationella nätverk inom 
kultur för att underlätta tillträdet till nya 
yrkesmöjligheter, fortbildning och 
rörlighet för operatörerna.

Or. de

Ändringsförslag 55
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stöd till cirkulation för europeisk 
litteratur.

b) Stöd till rörlighet över gränserna för 
konstverk samt för konstnärliga och 
kulturella produkter.

Or. en

Ändringsförslag 56
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stöd till cirkulation för europeisk 
litteratur.

b) Stöd till rörlighet över gränserna för 
konstverk samt för konstnärliga och 
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kulturella produkter.

Or. en

Ändringsförslag 57
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stöd till cirkulation för europeisk 
litteratur.

b) Stöd till cirkulation för europeisk 
litteratur, liksom olika kulturella varor 
och konstverk.

Or. hu

Ändringsförslag 58
Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Stöd till uppbyggande av publik som ett 
sätt att främja intresset för europeiska 
kulturella verk.

c) Stöd till uppbyggande av publik och 
tillgång till kultur för alla som ett sätt att 
främja intresset för europeiska kulturella 
verk.

Or. fr

Ändringsförslag 59
Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Artikel 10 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Verksamhet som utförs av c) Verksamhet som utförs av 
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organisationer som tillhandahåller en 
europeisk plattform för att främja och 
utveckla nya begåvningar och främja 
cirkulationen av konstnärer och verk, och 
som har storskalig genomslagskraft inom 
hela systemet.

organisationer som tillhandahåller en 
europeisk plattform för att främja och 
utveckla nya begåvningar och främja 
rörligheten för konstnärer och verk.
Konstnärer ska kunna utöva sina 
rättigheter effektivt utan diskriminering, 
särskilt i fråga om socialt skydd och rätt 
till arbetslöshetsersättning och pension, 
oavsett vilket EU-land de arbetar i.

Or. fr

Ändringsförslag 60
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 12 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Tillträde till handelsevenemang och 
marknader för yrkesverksamma inom den 
audiovisuella sektorn och användningen av 
företagsverktyg på nätet i och utanför 
Europa.

d) Tillträde till handelsevenemang, 
marknader och fortbildning för 
yrkesverksamma inom den audiovisuella 
sektorn och användningen av 
företagsverktyg på nätet i och utanför 
Europa.

Or. de

Ändringsförslag 61
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Artikel 12 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Stöd till initiativ som presenterar och 
främjar en mångfald av europeiska 
audiovisuella verk.

h) Stöd till initiativ som presenterar och 
främjar en mångfald av europeiska 
audiovisuella verk, även språklig 
mångfald genom stöd till översättning, 
dubbning och textning.

Or. en
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Ändringsförslag 62
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 12 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Stöd till initiativ som presenterar och 
främjar en mångfald av europeiska 
audiovisuella verk.

h) Stöd till initiativ som presenterar och 
främjar en mångfald av europeiska 
audiovisuella verk, även språklig 
mångfald genom stöd till översättning, 
dubbning och textning.

Or. en

Ändringsförslag 63
Minodora Cliveti

Förslag till förordning
Artikel 12 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Stöd till införande av tekniska 
hjälpmedel i kulturcentrum och 
utbildningsinstitutioner för att öka 
synskadades och hörselskadades tillgång 
till kultur, utbildning och yrkesutbildning.

Or. ro

Ändringsförslag 64
Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Relevant EU-politik, särskilt inom 
utbildning, sysselsättning, hälso- och 

a) Relevant EU-politik, särskilt inom 
utbildning, sysselsättning, sociala frågor,
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sjukvård, forskning och innovation, 
näringsliv, turism, rättsliga frågor och 
biståndspolitik.

hälso- och sjukvård, forskning och 
innovation, näringsliv, turism, rättsliga 
frågor och biståndspolitik.

Or. fr

Ändringsförslag 65
Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led a – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Procentandel av och kvalifikationer hos 
de personer som anger att de aktivt har 
deltagit i kulturella verkstäder eller annat 
slags skapande eller produktion av 
föreställningar.

Or. fr

Ändringsförslag 66
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led b – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Internationalisering av operatörer inom 
kultur och antalet inrättade transnationella 
partnerskap.

Internationalisering av och rörlighet för
operatörer inom kultur och antalet inrättade 
transnationella partnerskap.

Or. de

Ändringsförslag 67
Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led b – stycke 1 – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Internationalisering av operatörer inom 
kultur och antalet inrättade transnationella 
partnerskap.

– Diversifiering och internationalisering av 
operatörer inom kultur och antalet inrättade 
transnationella partnerskap.

Or. fr


