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KORTFATTAD MOTIVERING

I dag har både den finansiella krisen och våra åtstramningsåtgärder fått dramatiska 
konsekvenser av aldrig tidigare skådat slag, både för sysselsättningen och på det sociala 
planet och våra medborgare hotas av långtgående och långvarig fattigdom och social 
utestängning. Det betyder att vi måste se till att våra lagstiftningsförslag faktiskt gör livet 
lättare för medborgarna och även värna om att de når ut till alla, oavsett nationalitet eller 
social bakgrund.

I dag går 24,5 miljoner människor arbetslösa i Europeiska unionen, alltså 10,2 % av våra 
medborgare i arbetsför ålder, och våra ungdomar måste klara av en rysansvärd arbetslöshet på 
över 22,4 % och rentav ännu mera (närapå 50 % i flera medlemsstater).1 Därför får vi lov att 
göra vårt bästa för att potentiella tillväxtsektorer ska få utvecklingsmöjligheter och stöd. Det 
är inte svårt att märka att den kulturella och den kreativa sektorn obestridligen har en sådan 
förmåga att växa och utvecklas, i och med att ”mellan 2000 och 2007 ökade sysselsättningen i 
branschen med i genomsnitt 3,5 % per år, jämfört med 1 % för den allmänna EU-ekonomin”.2
Under 2008 stod denna sektor för 4,5 % av EU:s sammanlagda BNP och sysselsatte omkring 
3,8 % av arbetskraften. Dessutom är den till nytta genom att sätta fart på andra sektorer, 
såsom turismen, IT, utbildningen och så vidare.

Programmet Kreativa Europa (nedan kallat programmet) är ännu ett av de ramprogram som 
kan bli till stor nytta för dem som är verksamma inom den kulturella och den kreativa sektorn, 
men bara om programmet får en bra uppläggning och erbjuder ett svar på sektorns och alla 
dess operatörers behov och utmaningar. 

Ändå är den kulturella och den kreativa sektorn precis lika olikartad och mångskiftande som 
hela EU självt. I kommissionens förslag står det redan att den kulturella och den kreativa 
sektorn inom EU är splittrad mellan olika länder och språk, men vi kan inte heller bortse från 
att det finns ytterligare skillnader i fråga om operatörernas möjligheter att inleda verksamhet 
och fortsätta den. Somliga medlemsstater har lägre produktionskapacitet och begränsad 
köpkraft och sponsringsförmåga och där går det betydligt sämre för den kulturella och den 
kreativa sektorn. Föredraganden föreslår därför att man särskilt ska vinnlägga sig om att ge 
den kulturella och den kreativa sektorn i dessa länder bättre möjligheter att nå ut till kunderna.

Noteras bör dessutom att operatörer från socialt missgynnade grupper (såsom 
funktionshindrade personer, personer från olika minoritetsgrupper osv.) har det verkligt svårt 
att delta i programmet och över huvud taget att få finansiering. Föredraganden vill betona att 
dessa människors kulturella rättigheter måste skyddas och främjas. 

Till allt detta kommer sedan mikroföretagens betydelse. Enligt kommissionens uppgifter är 
99 % av alla företag inom EU små eller medelstora företag och 90 % är rentav mikroföretag 
(med färre än tio anställda och i själva verket med i genomsnitt fem anställda). De här 
mikroföretagen sysselsätter 53 % av Europas arbetskraft och är därför väsentliga för vår 
ekonomi. De har också stor betydelse för den kulturella och den kreativa sektorn och därför 
måste vi ofrånkomligen se till att vårt program blir till nytta för dem. 

                                               
1 Eurostat, nyhetsmeddelande http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/52&
2 Kommissionen, pressmeddelande http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1399
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Unga operatörer får inte heller försummas: de måste få så mycket hjälp och så många 
incitament som möjligt, så de kan grunda, driva och internationalisera sina företag och 
organisationer. 

För att Europa 2020-strategin ska förverkligas behövs det ökad konkurrenskraft inom den 
kulturella och den kreativa sektorn och därför bör programmet hjälpa sektorn att arbeta 
transnationellt genom att ge dem de färdigheter inom kommunikation och företagande som 
krävs i detta sammanhang och samtidigt verka för att yrkesfolk inom den ska få utbildning 
som inriktar sig på ledarskap, affärsverksamhet och företagande och särskilt utformats med 
tanke på dem, så att de blir ekonomiskt mer oberoende och deras verksamhet blir varaktig.

För att sektorn ytterligare ska gå framåt måste programmet överlag står i konsekvens med och 
komplettera andra relevanta källor till EU-stöd, såsom ESF, EU:s program för social 
förändring och innovation, Eruf osv.

Liksom fallet är med övriga program är det också här mycket viktigt med övervakning och 
utvärdering. Alltså behövs det en väl genomtänkt uppsättning indikatorer. För att vi ska få en 
mera ingående bild av situationen och av hur sektorn förändras (som följd av programmet) 
behövs det inte bara uppgifter om hur stor del av sysselsättningen och 
bruttonationalprodukten som sektorn svarar för, utan också siffror om förändringar inom 
sektorn i fråga om hur varaktig den verksamhet är som dess operatörer bedriver och vilka 
möjligheter socialt missgynnade operatörer har att ta del av programmet. Beträffande målet 
om att stärka den kulturella och den kreativa sektorns finansiella kapacitet räcker det inte med 
att övervaka och utvärdera vilka lånebelopp som beviljats via finansieringsmöjligheten, utan 
övervakningen och utvärderingen måste också inrikta sig på hur många mottagare av sådant 
ekonomiskt stöd som kommer från sammanhållningsländerna och hör till socialt missgynnade 
grupper. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I ”En europeisk agenda för en kultur i 
en alltmer globaliserad värld”13 som 
godkändes av rådet i resolutionen av den 
16 november 200714 anges målen för 
Europeiska unionens framtida verksamhet 
inom den kreativa och den kulturella 
sektorn. Verksamheten syftar till att främja 
kulturell mångfald och dialogen mellan 

(3) I ”En europeisk agenda för en kultur i 
en alltmer globaliserad värld”13 som 
godkändes av rådet i resolutionen av den 
16 november 200714 anges målen för 
Europeiska unionens framtida verksamhet 
inom den kreativa och den kulturella 
sektorn. Verksamheten syftar till att främja 
kulturell mångfald och dialogen mellan 
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kulturerna, att främja kulturen som en 
katalysator för kreativitet inom ramen för 
tillväxt och sysselsättning och som ett 
väsentligt inslag i unionens internationella 
förbindelser.

kulturerna, att skydda de kulturella 
rättigheterna hos personer från 
minoriteter och socialt marginaliserade 
människor, att främja kulturen som en 
katalysator för kreativitet inom ramen för 
tillväxt och sysselsättning och som ett 
väsentligt inslag i unionens internationella 
förbindelser.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unescos konvention om främjande av 
och skydd för mångfalden av kulturella 
uttryck som trädde i kraft den 
18 mars 2007, och som Europeiska 
unionen är part i, syftar till att stärka det 
internationella samarbetet, däribland 
internationella avtal om samproduktion och 
samdistribution, och solidaritet för att 
främja alla länders kulturella uttryck.

(5) Unescos konvention om främjande av 
och skydd för mångfalden av kulturella 
uttryck som trädde i kraft den 
18 mars 2007, och som Europeiska 
unionen är part i, syftar till att stärka det 
internationella samarbetet, däribland 
internationella avtal om samproduktion och 
samdistribution, och solidaritet för att 
främja alla länders och enskilda personers
kulturella uttryck. På tal om detta säger 
konventionen att olika sociala grupper 
vederbörligen bör uppmärksammas, bland 
dem personer från minoriteter.

Or. en

Ändringsförslag 3

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 

(10) Den kreativa och den kulturella 
sektorn i Europa är till sin natur splittrad
mellan olika länder och språk och 



PE487.969v01-00 6/17 PA\900444SV.doc

SV

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.

dessutom i fråga om vilka möjligheter den 
har att nå ut till den stora allmänheten. I 
fråga om skillnaderna mellan olika länder 
kan vi inte bortse ifrån att den kulturella 
och den kreativa sektorn i somliga länder 
med lägre produktionskapacitet och 
begränsad köpkraft och 
sponsringsförmåga har det åtskilligt 
svårare. Därför behövs det särskilda 
insatser för att hjälpa den kulturella och 
den kreativa sektorn att nå ut till 
kunderna. 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 och social
obalans och följaktligen till ett begränsat 
val för konsumenten.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PA\900444SV.doc 7/17 PE487.969v01-00

SV

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.

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. För operatörer med 
socialt missgynnad bakgrund är det svårt 
att uppfylla dessa nya krav.

Or. en

Ändringsförslag 5

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 
att investera och inte heller finansinstitut 
investerar i tillräcklig utsträckning.

(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 och inleda sin 
verksamhet, växa, behålla sin 
konkurrenskraft eller bli verksamma på det 
internationella planet. Medan detta är en 
vanlig utmaning för mikroföretag och 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 
att investera och inte heller finansinstitut 
investerar i tillräcklig utsträckning.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 20
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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, 
sysselsättning, forskning och innovation, 
industri- och sammanhållningspolitik, 
turism och yttre förbindelser.

Or. en

Ändringsförslag 7

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 specifika, 
mätbara, uppnåeliga, relevanta och 
tidsbundna mål och indikatorer som 
fastställs i denna förordning. De årliga 
rapporterna bör insändas till och 
framläggas för Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 8

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

a) Verksamhetens transnationella natur och 
effekterna av dess resultat som 
kompletterar nationella och internationella 
program samt andra EU-program.

a) Verksamhetens transnationella och 
tvärkulturella natur och effekterna av dess 
resultat som kompletterar nationella och 
internationella program samt andra 
EU-program.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Säkerställande av att det finns mer 
rättvisa spelregler inom den europeiska 
kulturella och kreativa sektorn genom att 
man tar hänsyn till länder med låg 
produktionsförmåga och/eller länder med 
begränsat geografiskt eller språkligt 
område.

d) Säkerställande av att spelreglerna inom 
den europeiska kulturella och kreativa 
sektorn blir mer rättvisa, genom att man tar 
hänsyn till länder med låg 
produktionsförmåga och/eller länder med 
begränsat geografiskt eller språkligt 
område, liksom till operatörer från 
missgynnade grupper.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stödja den europeiska kulturella och 
kreativa sektorns förmåga att verka över 
gränserna.

a) Stödja den europeiska kulturella och 
kreativa sektorns förmåga att verka över 
gränserna, bl.a. genom att ge operatörerna 
de kommunikations- och 
företagarfärdigheter som behövs för 
ändamålet.

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 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 oberoende, särskilt 
mikroföretag, små och medelstora företag 
och organisationer och socialt 
missgynnade operatörer genom att arbeta 
för bättre tillgång till utbildningsprogram 
om ledarskap, affärsverksamhet och 
företagande som särskilt utformats för 
yrkesfolk inom den kulturella och den 
kreativa sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 12

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 mikroföretag samt 
för små och medelstora företag. 
Möjligheten ska ha följande prioriteringar:

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Underlätta tillgången till finansiering för 
små och medelstora företag och 
organisationer i den kulturella och den 
kreativa sektorn i Europa.

a) Underlätta tillgången till finansiering för 
mikroföretag samt för små och medelstora 
företag och organisationer i den kulturella 
och den kreativa sektorn i Europa, varvid 
särskild uppmärksamhet ska ägnas unga 
operatörer och operatörer från 
missgynnade socialgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att främja utarbetandet av politik, 
innovation, uppbyggande av publik och 
företagsmodeller inom den kulturella och 
den kreativa sektorn ska kommissionen 
genomföra följande stödåtgärder för det 
politiska samarbetet över gränserna:

För att främja utarbetandet av politik, 
innovation, uppbyggande av publik och 
nya företagsmodeller inom den kulturella 
och den kreativa sektorn ska kommissionen 
genomföra följande stödåtgärder för det 
politiska samarbetet över gränserna:

Or. en

Ändringsförslag 15

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 företagsmodeller, 
utbildningsprogram, 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. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 8 – led f – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Främja programmet Kreativa Europa på 
nationell nivå.

– Främja programmet Kreativa Europa på 
nationell och regional nivå.

Or. en

Ändringsförslag 17

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 och olika konstverk.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Samarbetsåtgärder där man för samman 
operatörer från olika länder i verksamhet 
inom eller över sektorerna.

a) Samarbetsåtgärder där man för samman 
operatörer från olika länder i verksamhet 
inom eller över sektorerna, varvid särskild 
uppmärksamhet ska ägnas socialt 
missgynnade operatörer.

Or. en
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stöd till operatörerna inom den 
audiovisuella sektorn för att de ska utarbeta 
europeiska audiovisuella verk med större 
potential att cirkulera över gränserna.

b) Stöd till operatörerna inom den 
audiovisuella sektorn för att de ska utarbeta 
europeiska audiovisuella verk med större 
potential att cirkulera över gränserna, 
varvid särskild uppmärksamhet ska ägnas 
socialt missgynnade operatörer.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Stöd till verksamhet som syftar till att 
öka publikens kunskap och intresse.

i) Stöd till verksamhet som syftar till att 
öka publikens kunskap och intresse om 
samhällenas mångskiftande och 
sammansatta natur.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Annan relevant EU-finansiering inom 
kultur- och mediepolitik, särskilt 
Europeiska socialfonden, 
Europeiska regionalutvecklingsfonden, 
forsknings- och innovationsprogrammen, 
samt de finansieringsinstrument som är 
kopplade till rättsliga frågor och 
medborgarskap, program för externt 
samarbete och instrument inför 
anslutningen. I synnerhet blir det viktigt att 
se till att det vid genomförandet finns 
synergieffekter mellan programmet och de 
nationella och regionala strategierna för 
smart specialisering.

b) Annan relevant EU-finansiering inom 
kultur- och mediepolitik, särskilt 
Europeiska socialfonden, 
Europeiska unionens program för social 
förändring och innovation (särskilt 
instrumentet Progress för mikrokrediter),
Europeiska regionalutvecklingsfonden, 
forsknings- och innovationsprogrammet, 
programmet Erasmus för alla, samt de 
finansieringsinstrument som är kopplade 
till rättsliga frågor och medborgarskap, 
program för externt samarbete och 
instrument inför anslutningen. I synnerhet 
blir det viktigt att se till att det vid 
genomförandet finns synergieffekter 
mellan programmet och de nationella och 
regionala strategierna för smart 
specialisering.

Or. en

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Förändringar inom sektorn i fråga om 
varaktigheten av olika operatörers 
verksamhet.

Or. en
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Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Förändringar inom sektorn i fråga om 
socialt missgynnade operatörers 
möjligheter att ta del av programmet.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led b – stycke 3 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Antalet slutliga stödmottagare från 
medlemsstater med låg 
produktionskapacitet och begränsad 
köpkraft och sponsringsförmåga etc.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led b – stycke 3 – strecksats 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Antalet slutliga stödmottagare från 
socialt missgynnade grupper som drar 
nytta av instrumentet.

Or. en
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Förutom den regelbundna 
övervakningen ska kommissionen senast i 
slutet av 2017 upprätta en rapport på 
grundval av en extern utvärdering för att 
bedöma hur effektivt man uppnått målen, 
resurseffektiviteten i programmet och dess 
europeiska mervärde i syfte att fatta beslut 
om att förlänga, ändra eller avbryta 
programmet. Utvärderingen ska ta upp 
möjligheterna till förenkling, programmets 
interna och externa konsekvens, hur 
relevanta samtliga mål är för framtiden 
samt hur åtgärderna bidrar till unionens 
prioriteringar om smart och hållbar tillväxt 
för alla. I utvärderingen ska hänsyn tas till 
utvärderingsresultaten om de långsiktiga 
effekterna av Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1855/2006/EG, 
beslut nr 1718/2006/EG och 
beslut nr 1041/2009/EG.

a) Förutom den regelbundna 
övervakningen ska kommissionen senast i 
slutet av 2017 upprätta en rapport på 
grundval av en extern utvärdering för att 
bedöma hur effektivt man uppnått målen, 
resurseffektiviteten i programmet och dess 
europeiska mervärde i syfte att fatta beslut 
om att förlänga, ändra eller avbryta 
programmet. Utvärderingen ska ta upp 
utrymmet för förenklingar, programmets 
interna och externa enhetlighet, den 
fortsatta relevansen för samtliga mål samt 
insatsernas bidrag till unionens 
prioriteringar för en smart och hållbar 
tillväxt för alla. I utvärderingen ska hänsyn 
tas till utvärderingsresultaten om de 
långsiktiga effekterna av 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1855/2006/EG, beslut nr 1718/2006/EG 
och beslut nr 1041/2009/EG. Rapporten på 
grundval av den externa utvärderingen 
ska översändas till och framläggas för 
Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inrätta en 
finansieringsmöjlighet för den kulturella 
och den kreativa sektorn som ska drivas 
inom ramen för ett EU-skuldebrev för små 
och medelstora företag. Detta ekonomiska 
stöd ska vara reserverat för små och 

Kommissionen ska inrätta en enhet som 
ska inriktas på den kulturella och den 
kreativa sektorn och drivas inom ramen för 
ett EU-skuldebrev för mikroföretag samt 
för små och medelstora företag. Detta 
ekonomiska stöd ska vara reserverat för 
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medelstora företag och organisationer som 
verkar inom den kulturella och den 
kreativa sektorn.

mikroföretag samt för små och medelstora 
företag och organisationer som verkar 
inom den kulturella och den kreativa 
sektorn.

Or. en


