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Ändringsförslag 23
Seán Kelly

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 och livslångt lärande.

Or. en

Ändringsförslag 24
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I Europeiska kommissionens 
meddelande om en strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla (Europa 2020-
strategin) fastställs en strategi som syftar 
till att göra EU till en smart och hållbar 
ekonomi för alla med en hög nivå av 
sysselsättning, produktivitet och social 

(7) I Europeiska kommissionens 
meddelande om en strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla (Europa 2020-
strategin) fastställs en strategi som syftar 
till att göra EU till en smart och hållbar 
ekonomi för alla med en hög nivå av 
sysselsättning, produktivitet och social 
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sammanhållning. I sitt arbetsdokument för 
samrådet om strategin noterade 
kommissionen att EU måste tillhandahålla 
mer attraktiva ramvillkor för innovation 
och kreativitet, däribland incitament för 
tillväxt för kunskapsbaserade företag och 
bättre finansiering för den kulturella och 
den kreativa sektorn.

sammanhållning. I sitt arbetsdokument för 
samrådet om strategin noterade
kommissionen att EU måste tillhandahålla 
mer attraktiva ramvillkor för innovation 
och kreativitet, däribland incitament för 
tillväxt för kunskapsbaserade företag och 
bättre finansiering för den kulturella och 
den kreativa sektorn samt verka för god 
digital kompetens och tillgänglighet.

Or. en

Ändringsförslag 25
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I tider av ekonomisk och finansiell 
kris är kulturen viktig. Den bidrar kreativt 
till uppnåendet av de socialpolitiska 
målen och sporrar till innovation, vilket 
avsätter resultat på det sociala planet.

Or. lt

Ändringsförslag 26
Ioan Enciu

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 

(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 
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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.

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. Till 
detta kommer att den digitala 
infrastrukturen är ojämnt fördelad mellan 
medlemsstaterna, så att digital teknik av 
typ bredbandsinternet blir mera
svårtillgänglig och den digitala 
marknaden i Europa splittras upp, till 
skada såväl för slutförandet av den inre 
marknaden för telekommunikationer som 
för uppnåendet av målen för 
Europa 2020-strategin och den digitala 
agendan för Europa.

Or. en

Ändringsförslag 27
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Digitalt material bör hanteras och 
underhållas effektivt så att inte den 
information som finns bevarad i digitalt 
format blir oläslig när den maskinvara 
och programvara som det lagras på blir 
föråldrad, när lagringsanordningarna 
försämras med åldern och/eller när 
anordningarna inte längre klarar av att 
hantera stora mängder nytt och ständigt 
föränderligt innehåll. Innovativ 
internetbaserad lagringsteknik kan bli 
viktig för bevarandet av uppgifter från 
den kulturella och den kreativa sektorn, 
under den ofrånkomliga förutsättningen 
att uppgiftsskyddet, hållbarheten i den 
digitala infrastrukturen och tillgången till 
dessa uppgifter möjliggörs, värnas och 
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garanteras.  

Or. en

Ändringsförslag 28
Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) För att kunna blomstra behöver den 
kulturella och den kreativa sektorn i 
Europa ett system för skydd av 
immateriella rättigheter som är modernt, 
lättillgängligt och präglat av klarhet i 
rättsligt hänseende.

Or. en

Ändringsförslag 29
Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Böcker, tidningar och tidskrifter 
bildar inslag både i kulturnäringen och i 
ett europeiskt medielandskap som 
kännetecknas av åsiktsmångfald och 
variation och digitalåldern innebär också 
utmaningar för de traditionella 
kulturnäringarnas fortlevnad, bland 
annat för bokförlagen, bokhandeln och 
det tryckta ordet.

Or. en
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Ändringsförslag 30
Hannu Takkula

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 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, 
liksom på grund av dess inneboende 
behov av att ta risker och att 
experimentera i innovativt syfte samt för 
att operatörerna inom sektorn inte är 
beredda att investera och inte heller 
finansinstitut investerar i tillräcklig 
utsträckning.

Or. en

Ändringsförslag 31
Seán Kelly

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, 

(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, 
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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.

växa, skapa arbetstillfällen, 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.

Or. en

Ändringsförslag 32
Hannu Takkula

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Erkännas bör att vilken näringsgren 
som helst kan anses ha potential för 
kreativitet och innovation, alltså inte bara 
de som redan anges i detta förslag.

Or. en

Motivering

I programmet ”Kreativa Europa” sammanförs programmen Kultur, Media och Media 
Mundus och följden blir alltså att begreppet ”den kreativa sektorn” får en nog så smalspårig 
definition. Avsikten med det här skälet är helt enkelt att påpeka det mera utbredda behovet av 
kreativitet och innovation i Europa.

Ändringsförslag 33
Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det finns ett behov av att samla de 
enskilda unionsprogram som för 
närvarande finns inom den kulturella och 
den kreativa sektorn i ett enda 
övergripande ramprogram för att på ett mer 
slagkraftigt sätt stödja operatörer i dessa 
sektorer så att de kan ta till vara de 
möjligheter som övergången till 
digitalteknik och globaliseringen erbjuder, 
samt hjälpa dem ta itu med de frågor som 
för närvarande leder till en fragmentering 
av marknaden. För att programmet ska bli 
slagkraftigt bör man med hjälp av 
skräddarsydda tillvägagångssätt inom 
oberoende programområden ta hänsyn till 
de olika undersektorernas specifika natur, 
deras olika målgrupper och specifika 
behov.

(15) Det finns ett behov av att samla de 
enskilda unionsprogram som för 
närvarande finns inom den kulturella och 
den kreativa sektorn i ett enda 
övergripande ramprogram för att på ett mer 
slagkraftigt sätt stödja operatörer i dessa 
sektorer så att de kan ta till vara de 
möjligheter som övergången till 
digitalteknik och globaliseringen erbjuder, 
samt hjälpa dem ta itu med de frågor som 
för närvarande leder till en fragmentering 
av marknaden. För att programmet ska bli 
slagkraftigt bör man med hjälp av 
skräddarsydda tillvägagångssätt inom 
oberoende programområden ta hänsyn till 
de olika undersektorernas specifika natur, 
deras olika målgrupper och specifika 
behov. En prioritet vid de här 
ändringarna bör vara att göra det lättare 
både att lämna in ansökningar och att 
rätta sig efter förfarandena för 
kostnadsrapportering så att varken små 
och medelstora företag eller samhälls-
och frivilligorganisationer betungas med 
alltför mycket administrativt arbete. 

Or. en

Ändringsförslag 34
Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Europeiska kulturhuvudstäder och 
Europeiska kulturarvsmärket bidrar till en 
starkare känsla av att tillhöra ett 
gemensamt kulturområde och till att 
framhäva kulturarvets värde. Dessa två 
EU-insatser bör få finansiering.

(16) Europeiska kultur- och 
idrottshuvudstäder och Europeiska 
kulturarvsmärket bidrar till en starkare 
känsla av att tillhöra ett gemensamt 
kulturområde och till att framhäva 
kulturarvets värde. Dessa två EU-insatser 
bör få finansiering.
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Or. en

Ändringsförslag 35
Hannu Takkula

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Vid genomförandet av programmet 
bör man ta hänsyn till den kulturella och 
den kreativa sektorns specifika natur, och 
man bör särskilt se till att de administrativa 
och finansiella förfarandena förenklas.

(23) Vid genomförandet av programmet 
bör man ta hänsyn till den kulturella och 
den kreativa sektorns specifika natur, 
också genom samråd via lämpliga 
kanaler, och man bör särskilt se till att de 
administrativa och finansiella förfarandena 
förenklas.

Or. en

Ändringsförslag 36
Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Vid genomförandet av programmet 
bör man ta hänsyn till den kulturella och 
den kreativa sektorns specifika natur, och 
man bör särskilt se till att de administrativa 
och finansiella förfarandena förenklas.

(23) Vid genomförandet av programmet 
bör man ta hänsyn till den kulturella och 
den kreativa sektorns specifika natur, och 
man bör särskilt se till att de administrativa 
och finansiella förfarandena förenklas, 
framför allt för små och medelstora 
företag och samhälls- och 
frivilligorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 37
Seán Kelly
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Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Enligt kommissionens rapport om 
effekterna av Europaparlamentets och 
rådets beslut om ändring av de rättsliga 
grunderna för EU-programmen inom 
livslångt lärande, kultur, ungdom och 
medborgarskap av den 30 juli 2010 har den 
avsevärt förkortade tiden för 
ansökningsförfaranden ökat programmens 
effektivitet. Denna slags förenkling bör 
fortsättas.

(25) Enligt kommissionens rapport om 
effekterna av Europaparlamentets och 
rådets beslut om ändring av de rättsliga 
grunderna för EU-programmen inom 
livslångt lärande, kultur, ungdom och 
medborgarskap av den 30 juli 2010 har den 
avsevärt förkortade tiden för 
ansökningsförfaranden ökat programmens 
effektivitet. Denna slags förenkling bör 
fortsättas och ytterligare förbättras, varvid 
tonvikten bör vila vid att bidragen beviljas 
fortare och verktyg för elektronisk 
projektförvaltning används mer.

Or. en

Ändringsförslag 38
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. den kulturella och den kreativa sektorn: 
alla sektorer vars verksamhet bygger på 
kulturella värden eller konstnärliga och 
kreativa uttryck, oavsett om denna 
verksamhet är marknadsorienterad eller 
inte, och oavsett vilken struktur som 
genomför den. I verksamheten ingår 
skapande, produktion, verksamhet och 
bevarande av varor och tjänster som 
förkroppsligar kulturella, konstnärliga eller 
kreativa uttryck, samt närliggande 
uppgifter som utbildning, förvaltning eller 
reglering. I den kulturella och den kreativa 
sektorn ingår i synnerhet arkitektur, arkiv 
och bibliotek, konsthantverk, audiovisuell 
produktion (till exempel film, television, 
videospel och multimedia), kulturarv, 

1. den kulturella och den kreativa sektorn: 
alla sektorer vars verksamhet bygger på 
kulturella värden eller konstnärliga och 
kreativa uttryck, oavsett om denna 
verksamhet är marknadsorienterad eller 
inte, och oavsett vilken struktur som 
genomför den. I verksamheten ingår 
skapande, produktion, verksamhet och 
bevarande av varor och tjänster, bland 
annat digitalisering av tjänster, som 
förkroppsligar kulturella, konstnärliga eller 
kreativa uttryck, samt närliggande 
uppgifter som utbildning, förvaltning eller 
reglering och yrkesutbildning. I den 
kulturella och den kreativa sektorn ingår 
sådant som arkitektur, arkiv och bibliotek, 
konsthantverk, audiovisuell produktion (till 
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konstnärlig utformning, festivaler, musik, 
scenkonst, förlagsverksamhet, radio och
bildkonst.

exempel film, television, radio, videospel 
och multimedia), kulturarv, konstnärlig 
utformning, musik, scenkonst, 
förlagsverksamhet, bildkonst och 
inspelningsverksamhet.

Or. en

Motivering

Huvudorsaken till att ”festivaler” föreslås utgå är att de inte kan anses som någon särskild 
sektor. Dessutom ingår festivalerna redan i vilken som helst av de andra sektorerna i 
definitionen. Eftersom ”radio” spelar en viktig roll för kulturdistributionen och är en av 
informationsplattformarna vore det mera på sin plats att ta med den innanför parentesen, där 
det mera ingående förklaras vad den audiovisuella sektorn består av.

Ändringsförslag 39
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. den kulturella och den kreativa sektorn: 
alla sektorer vars verksamhet bygger på 
kulturella värden eller konstnärliga och 
kreativa uttryck, oavsett om denna 
verksamhet är marknadsorienterad eller 
inte, och oavsett vilken struktur som 
genomför den. I verksamheten ingår 
skapande, produktion, verksamhet och 
bevarande av varor och tjänster som 
förkroppsligar kulturella, konstnärliga eller 
kreativa uttryck, samt närliggande 
uppgifter som utbildning, förvaltning eller 
reglering. I den kulturella och den kreativa 
sektorn ingår i synnerhet arkitektur, arkiv 
och bibliotek, konsthantverk, audiovisuell 
produktion (till exempel film, television, 
videospel och multimedia), kulturarv, 
konstnärlig utformning, festivaler, musik, 
scenkonst, förlagsverksamhet, radio och 
bildkonst.

1. den kulturella och den kreativa sektorn: 
alla sektorer vars verksamhet bygger på 
kulturella värden eller konstnärliga och 
kreativa uttryck, oavsett om denna 
verksamhet är marknadsorienterad eller 
inte, och oavsett vilken struktur som 
genomför den. I verksamheten ingår 
skapande, produktion, verksamhet och 
bevarande av varor och tjänster som 
förkroppsligar kulturella, konstnärliga eller 
kreativa uttryck, samt närliggande 
uppgifter som utbildning, förvaltning eller 
reglering. I den kulturella och den kreativa 
sektorn ingår i synnerhet arkitektur, arkiv 
och bibliotek, konsthantverk, audiovisuell 
produktion (till exempel film, television, 
videospel och multimedia), kulturarv, 
konstnärlig utformning, festivaler, musik, 
scenkonst, förlagsverksamhet, radio, idrott
och bildkonst.

Or. en
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Ändringsförslag 40
Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

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 natur och 
effekterna av dess resultat, framför allt i 
fråga om kunskapsdelning, som 
kompletterar nationella och internationella 
program samt andra EU-program.

Or. en

Ändringsförslag 41
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

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 natur och 
effekterna av dess resultat som 
kompletterar lokala, nationella och 
internationella program samt andra 
EU-program.

Or. en

Ändringsförslag 42
Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Samarbete över gränserna som främjar 
mer omfattande, snabba och effektiva 

c) Samarbete över gränserna som främjar 
mer omfattande, snabba och effektiva 
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reaktioner på globala utmaningar och har 
långsiktiga systemeffekter på hela området.

reaktioner på globala utmaningar och 
innovationer och har långsiktiga 
systemiska effekter över hela området.

Or. en

Ändringsförslag 43
Seán Kelly

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 kulturella och den kreativa 
sektorns konkurrenskraft och flexibilitet
för att främja smart och hållbar tillväxt för 
alla.

Or. en

Ändringsförslag 44
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Främja cirkulationen över gränserna för 
kulturella och kreativa verk och operatörer 
och nå ut till ny publik i och utanför 
Europa.

b) Möjliggöra cirkulationen över gränserna 
för kulturella och kreativa verk och 
operatörer och nå ut till ny publik i och 
utanför Europa.

Or. en

Ändringsförslag 45
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Artikel 5 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Främja konstnärers rörlighet, dialog 
mellan olika kulturer och konstfostran.

Or. lt

Ändringsförslag 46
Seán Kelly

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 samhälls-
och frivilligorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 47
Silvia-Adriana Ţicău

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 hos 
allmänna bibliotek, små och medelstora 
företag och organisationer.

Or. ro

Ändringsförslag 48
Krišjānis Kariņš
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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, mikroföretag
och organisationer.

Or. en

Motivering

Outlining micro-enterprises would attain several goals. Firstly, it will reinforce the recital 13 
of the Proposal. According to this recital small operators including small and medium-sized 
enterprises and micro-enterprises face more challenges than other operators. Secondly, 
emphasis on such kind of enterprises will raise awareness of the small operators (micro-
enterprises) that they are addressed by the Proposal. Accordingly, it might produce domino 
effect and would encourage their investment-readiness as well as investor-readiness. In 
addition, needles to say that culture and audiovisual sector is dominated by the micro-
enterprises, especially in the regions. Their activities give significant investment into the 
economies of the regions and by lowering the unemployment rate.

Ändringsförslag 49
Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Stödja politiskt samarbete över 
gränserna för att främja utarbetandet av 
politik, innovation, uppbyggande av publik 
och nya företagsmodeller.

d) Stödja politiskt samarbete över 
gränserna för att främja utarbetandet av 
politik, innovation, uppbyggande av 
publik, nya företagsmodeller och 
nyföretagande.

Or. en

Ändringsförslag 50
Ioan Enciu
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Förslag till förordning
Artikel 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Verka för god digital kompetens och 
tillgänglighet i alla medlemsstater för att 
det kulturella, konstnärliga och 
audiovisuella innehållet ska få lika 
möjligheter att bära frukt för 
unionsmedborgarna.

Or. en

Ändringsförslag 51
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Stimulera hållbar sysselsättning inom 
den kulturella och den kreativa sektorn, 
något som också kommer att få positiva 
biverkningar för sysselsättningen inom 
närstående sektorer såsom turismen och 
den digitala sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 52
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 5 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Stödja och förbättra såväl 
förutsättningarna för den digitala 
infrastrukturen som den rättsliga ramen 
för hantering och lagring av material i 
digitalt format för att trygga och värna 
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bevarandet av det på lång sikt.

Or. en

Ändringsförslag 53
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

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 samt av samhälls- och 
frivilligorganisationer. Möjligheten ska ha 
följande prioriteringar:

Or. en

Ändringsförslag 54
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

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 och mikroföretag. Möjligheten ska 
ha följande prioriteringar:

Or. en

Ändringsförslag 55
Rolandas Paksas
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

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 
små och medelstora företag och 
organisationer i den kulturella och den 
kreativa sektorn i Europa, liksom också för 
organisationer inom den privata sektorn 
och den sociala ekonomin och för andra 
relevanta organisationer inom det civila 
samhället.

Or. lt

Ändringsförslag 56
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

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 
små och medelstora företag och samhälls-
och frivilligorganisationer i den kulturella 
och den kreativa sektorn i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 57
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

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 
små och medelstora företag, allmänna 
bibliotek och organisationer i den 
kulturella och den kreativa sektorn i 
Europa.
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Or. ro

Ändringsförslag 58
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

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 
små och medelstora företag och 
mikroföretag och organisationer i den 
kulturella och den kreativa sektorn i 
Europa.

Or. en

Ändringsförslag 59
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 8 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Konferenser, seminarier och politisk 
dialog, däribland inom kultur- och 
mediekunskap.

e) Konferenser, seminarier och politisk 
dialog, däribland inom kultur- och 
mediekunskap, inriktade på parter som 
direkt medverkar inom sektorerna.

Or. en

Ändringsförslag 60
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 8 – led f – strecksats 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Ge regelbunden respons om de 
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administrativa bördorna för små och 
medelstora företag och samhälls- och 
frivilligorganisationer, tillsammans med 
praktiska förslag om hur dessa bördor ska 
minskas. 

Or. en

Ändringsförslag 61
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stöd till insatser som ger operatörerna de 
färdigheter och kunskaper som främjar 
anpassningen till digitalteknik, inbegripet 
testande av nya tillvägagångssätt för att 
bygga upp publik och företagsmodeller.

a) Stöd till insatser som ger operatörerna de 
färdigheter och kunskaper som främjar 
anpassningen till digitalteknik, till exempel 
i form av användning av sociala 
medieplattformar, inbegripet testande av 
nya tillvägagångssätt för att bygga upp 
publik och företagsmodeller.

Or. en

Ändringsförslag 62
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stöd till insatser som ger operatörerna de 
färdigheter och kunskaper som främjar 
anpassningen till digitalteknik, inbegripet 
testande av nya tillvägagångssätt för att 
bygga upp publik och företagsmodeller.

a) Stöd till insatser som ger operatörerna, 
också de allmänna biblioteken, de 
färdigheter och kunskaper som främjar 
anpassningen till digitalteknik, inbegripet 
testande av nya tillvägagångssätt för att 
bygga upp publik och företagsmodeller.

Or. ro
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Ändringsförslag 63
Seán Kelly

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 som ett 
sätt att främja intresset för europeiska 
kulturella verk, också genom att uppbåda 
sociala medieplattformar.

Or. en

Ändringsförslag 64
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 10 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Verksamhet som utförs av allmänna 
bibliotek för att digitalisera litterära verk, 
sammanställa översiktskataloger på 
internet och inlemma de allmänna 
biblioteken i nationella och 
internationella nätverk.  

Or. ro

Ändringsförslag 65
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 10 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Särskilda insatser för att ge större 
synlighet åt de europeiska kulturernas 
rikedom och mångfald och främja dialogen 
mellan kulturer och ömsesidig förståelse, 

e) Särskilda insatser för att ge större 
synlighet åt de europeiska kulturernas 
rikedom och mångfald och främja dialogen 
mellan kulturer och ömsesidig förståelse, 
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till exempel via europeiska kulturpriser, 
europeiska kulturarvsmärket och de 
europeiska kulturhuvudstäderna.

till exempel via europeiska kulturpriser, 
europeiska kulturarvsmärket och de 
europeiska kultur- och 
idrottshuvudstäderna.

Or. en

Ändringsförslag 66
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Underlätta förvärvandet av färdigheter 
och utvecklingen av nätverk, och i 
synnerhet uppmuntra till användning av 
digitalteknik för att säkerställa 
anpassningen till utvecklingen på 
marknaden.

a) Underlätta förvärvandet av färdigheter 
och utvecklingen av nätverk, och i 
synnerhet uppmuntra till användning av 
digitalteknik och sociala medier för att 
säkerställa anpassningen till utvecklingen 
på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 67
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Stödja projekt som kommer att leda 
till att en medieövergripande utveckling 
och en multiplattformutveckling 
förverkligas både tekniskt och kreativt.

Or. en

Ändringsförslag 68
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Stödja utveckling, främjande och 
iscensättande av pilotprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 69
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 12 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Erinra sig att den kreativa sektorns 
mångfasetterade karaktär ställer krav på 
stöd till strategier som förbättrar 
innovationen både på det tekniska och det 
kreativa planet.

Or. en

Ändringsförslag 70
Seán Kelly

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

Or. en
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Ändringsförslag 71
Seán Kelly

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 
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 72
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De ansvariga för projekt som får bidrag 
ur programmet ska se till att uppgifter om 
den unionsfinansiering de fått och om 
resultaten kommuniceras och sprids.

1. De ansvariga för projekt som får bidrag 
ur programmet ska se till att uppgifter om 
den unionsfinansiering de fått och om 
resultaten kommuniceras och sprids, vilket 
också ska innefatta att hithörande 
logotyper, beteckningar och symboler 
anslås på ett väl synligt sätt.

Or. en


