
PA\893691DA.doc PE483.700v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2011/0370(COD)

29.2.2012

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi

til Kultur- og Uddannelsesudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af 
programmet Et Kreativt Europa
(COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD))

Ordfører for udtalelse: Silvia-Adriana Ţicău



PE483.700v01-00 2/17 PA\893691DA.doc

DA

PA_Legam



PA\893691DA.doc 3/17 PE483.700v01-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Betydningen af de kulturelle og kreative sektorer 
De kulturelle og kreative sektorer yder et vigtigt bidrag på området for beskæftigelse og 
økonomisk vækst, idet de bidrager med 4,5 % af Europas samlede BNP og 3,8 % af 
arbejdsstyrken. De kulturelle og kreative sektorer bidrager til udviklingen af andre 
økonomiske sektorer såsom turisme eller informations- og kommunikationsteknologi (ikt). 
Gennem intelligent og bæredygtig vækst samt ved at stimulere innovation og iværksætteri 
bidrager de kulturelle og kreative sektorer til social integration.

Fælles udfordringer og vanskeligheder

De kulturelle og kreative sektorer står over for fælles udfordringer og vanskeligheder, såsom 
markedsopsplitning, globalisering og overgang til digital teknologi, manglende data og 
mangel på private investeringer. I særdeleshed har SMV'er og organisationer inden for de 
kulturelle og kreative sektorer vanskeligheder med at få adgang til finansiering. Disse 
vanskeligheder skyldes hovedsageligt, at:

 mange af deres aktiver er af immateriel art, f.eks. ophavsret
 produkter inden for de kulturelle og kreative sektorer som regel ikke er fremstillet i 

serier, men oftest består af en enkelt prototype, mens investeringerne bør foretages på 
lang sigt for at være rentable

 iværksættere på det kulturelle og kreative område ofte mangler de forretningsmæssige 
færdigheder, der er nødvendige for at fremme projekter hos de finansielle institutioner

 de finansielle institutioner ikke ved nok om disse sektorer og er uvillige til at investere 
i udviklingen af den nødvendige viden for evaluering af de specifikke risici 

 de pålidelige oplysninger ofte er utilstrækkelige, hvilket gør det sværere for små og 
mellemstore virksomheder i disse sektorer at få lån.

Beskrivelse af programmet "Et Kreativt Europa"

Programmet "Et Kreativt Europa" forener og fortsætter de nuværende programmer Kultur, 
Media og Media Mundus. Det samlede budget for aktionerne (2014-2020) beløber sig til 
1 801 000 000 EUR, hvilket udgør en stigning på 37 % i forhold til det nuværende 
udgiftsniveau. "Et Kreativt Europa"-programmet består af tre delprogrammer: et tværfagligt 
delprogram rettet mod alle kulturelle og kreative sektorer (15 % af programmets budget), et 
kulturdelprogram rettet mod kulturelle og kreative sektorer (30 % af programmets budget) og 
et Media-delprogram rettet mod den audiovisuelle sektor (55 % af programmets budget). 

Det tværfaglige delprogram stiller en mekanisme til rådighed for SMV'er og organisationer i 
de kulturelle og kreative sektorer med henblik på at lette adgangen til finansiering samt for at 
forbedre de finansielle institutioners evne til at vurdere kulturelle og kreative projekter. Denne 
mekanisme vil være et supplement til EU's andre mekanismer inden for rammerne af 
strukturfondene og programmet for konkurrenceevne og innovation.

Både prioriteterne og foranstaltningerne til støtte for Kultur- og Media-delprogrammet har til 
formål at styrke kapaciteten til kulturelle og kreative projekter ved at: fremme anvendelsen af 
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digitale teknologier for at sikre tilpasning til markedsudviklingen, fremme tilpasningen til 
digitale teknologier, udvikle nye forretnings- og distributionsmodeller samt støtte 
tværnational markedsføring og distribution på onlineplatforme.

Med henblik på programmets gennemførelse vedtager Kommissionen årlige 
arbejdsprogrammer ved hjælp af gennemførelsesretsakten i overensstemmelse med 
udvalgsproceduren. De fleste tilskud fra Et Kreativt Europa vil blive forvaltet af 
Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur gennem indkaldelser 
af forslag. Den finansielle støtte kan ikke overstige 50 % af de endelige udgifter til de 
foranstaltninger, der støttes (hvis andet ikke bestemmes i det årlige program). Kommissionen 
vil forvalte visse aspekter af programmet direkte, såsom: uddeling af priser, samarbejde med 
internationale institutioner, internationale audiovisuelle koproduktionsfonde samt finansiering 
af "europæiske kulturhovedstæder" og "det europæiske kulturarvsmærke". 

Kommissionen overvåger regelmæssigt "Et Kreativt Europa"-programmet på basis af de 
resultatindikatorer, der er anført i artikel 14, herunder: de kulturelle og kreative sektorers 
andel af beskæftigelsen og andel af BNP, internationalisering af kulturelle aktører og antal 
tværnationale partnerskaber, antal biografgængere til europæiske film i Europa og på 
verdensplan, andel af europæiske audiovisuelle værker i biografer, i tv og på digitale 
platforme samt lånevolumen bevilget inden for rammerne af den finansielle facilitet.

Ordførerens holdning

Af de foreslåede ændringer støtter ITRE-Udvalgets ordfører indførelsen af nye specifikke mål 
for programmet, som styrker dets delprogrammer vedrørende de kulturelle og kreative 
sektorers tilpasning til globaliseringen og overgangen til digital teknologi. Ændringerne er 
især målrettet mod onlineadgang til kulturelt materiale, forbedring af administration og 
bevaring af digitalt materiale, fremme af partnerskaber mellem kulturelle institutioner og den 
private sektor med henblik på at skabe nye måder at finansiere digitalisering af kulturelt 
materiale på og at stimulere nyskabende brug af materialet. Ordføreren støtter også 
medtagelsen af de specifikke målsætninger for programmet for at forbedre handicappedes 
adgang til produkter inden for de kulturelle og kreative sektorer.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Da mennesker med handicap stadig 
har begrænset adgang til kulturelle og 
kreative produkter, bør "Et Kreativt 
Europa" have det specifikke mål at lette 
adgangen for handicappede til produkter 
inden for de kulturelle og kreative 
sektorer.

Or. ro

Begrundelse
For at bevare og fremme europæisk sproglig og kulturel mangfoldighed og for at styrke 
konkurrenceevnen i de kulturelle og kreative sektorer er det nødvendigt blandt de specifikke 
mål at inddrage støtte af en bæredygtig og inklusiv vækst ved at lette adgangen for mennesker 
med handicap til produkter inden for de kulturelle og kreative sektorer.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det fremgår af disse overvågninger, 
evalueringer og offentlige høringer, at 
Kultur-, Media- og Media Mundus-
programmerne spiller en meget vigtig rolle 
for beskyttelse og fremme af Europas 
kulturelle og sproglige mangfoldighed, og 
at de er relevante for de kulturelle og 
kreative sektorers behov, men også at 
målene for ethvert nyt program bør 
tilpasses Europa 2020-målene. Det fremgår 
også af disse evalueringer og høringer samt 
af forskellige uafhængige undersøgelser, 

(9) Det fremgår af disse overvågninger, 
evalueringer og offentlige høringer, at 
Kultur-, Media- og Media Mundus-
programmerne spiller en meget vigtig rolle 
for beskyttelse og fremme af Europas 
kulturelle og sproglige mangfoldighed, og 
at de er relevante for de kulturelle og 
kreative sektorers behov, men også at 
målene for ethvert nyt program bør 
tilpasses Europa 2020-målene. Det fremgår 
også af disse evalueringer og høringer samt 
af forskellige uafhængige undersøgelser, 
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især undersøgelsen om de kulturelle og 
kreative industriers iværksætterdimension, 
at de kulturelle og kreative sektorer står 
over for fælles udfordringer, nemlig et 
stærkt opsplittet marked, virkningerne af 
overgangen til digital teknologi og 
globaliseringen, vanskeligheder med at få 
adgang til finansiering og mangel på 
sammenlignelige data, som alle kræver, at 
der gøres en indsats på EU-niveau.

især undersøgelsen om de kulturelle og 
kreative industriers iværksætterdimension, 
at de kulturelle og kreative sektorer står 
over for fælles udfordringer, nemlig et 
stærkt opsplittet marked, virkningerne af 
overgangen til digital teknologi og 
globaliseringen, vanskeligheder med at få 
adgang til finansiering og mangel på 
sammenlignelige data, som alle kræver, at 
der gøres en indsats på EU-niveau. Men i 
modsætning til andre udfordringer bør 
overgangen til digital teknologi betragtes 
som både en katalysator og en mulighed.

Or. ro

Begrundelse
Teknologi og adgang til bredbåndsinfrastruktur i landdistrikter og byer lukker op for nye 
muligheder, så skabere kan producere og distribuere deres værker til et bredere publikum og 
til en lavere pris uafhængigt af fysiske og geografiske forhold. Forudsat at udbydere af 
kulturelt indhold udnytter ikt fuldt ud, og traditionelle produktions- og distributionsmønstre 
fornyes, medfører dette en potentielt større tilskuerskare og større markeder for skabere og et 
mere mangfoldigt kulturtilbud for borgere.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) De kulturelle og kreative sektorer 
står over for overgangen til digital 
teknologi, som påvirker de klassiske 
modeller, omdanne værdikæder og 
opfordrer til nye forretningsmodeller. 
Overgangen til digital teknologi og den 
bredere adgang til kulturelle ressourcer 
giver større økonomiske muligheder og er 
afgørende for den fremtidige udvikling af 
den kulturelle og kreative kapacitet i 
Europa og dens industrielle 
tilstedeværelse på dette område.

Or. ro
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Begrundelse
Det digitaliserede materiale kan genbruges – både kommercielt og ikke-kommercielt – til 
f.eks. udvikling af uddannelsesmateriale, dokumentarer, turistapplikationer, spil, animationer 
og designværktøjer, forudsat at dette gøres under fuld overholdelse af bestemmelserne om 
ophavsret og beslægtede rettigheder.

Ændringsforslag 4

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 
ændringer giver store muligheder for de 
kulturelle og kreative sektorer i Europa. 
Lavere distributionsomkostninger, nye 
distributionskanaler og nye muligheder for 
nicheprodukter kan lette adgangen og øge 
udbredelsen på verdensplan. Med henblik 
på at gribe disse muligheder og tilpasse sig 
digitaliseringen og globaliseringen må de 
kulturelle og kreative sektorer udvikle nye 
kvalifikationer og kræve bedre adgang til 
finansiering til opgradering af udstyr, 
udvikle nye produktions- og 
distributionsmetoder og tilpasse deres 
forretningsmodeller.

(11) Overgangen til digital teknologi har en 
enorm virkning på den måde, hvorpå 
kulturelle og kreative varer og 
tjenesteydelser fremstilles, formidles, 
tilgås, forbruges og værdisættes. Disse 
ændringer giver store muligheder for de 
kulturelle og kreative sektorer i Europa og 
samfundet som helhed. Lavere 
distributionsomkostninger, nye 
distributionskanaler og nye muligheder for 
nicheprodukter kan lette adgangen og øge 
udbredelsen på verdensplan og samtidig 
hjælpe til at forbedre den sociale 
samhørighed. 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. ro

Begrundelse
Regionale og lokale udviklingsstrategier har med held integreret de kulturelle og kreative 
sektorer på mange områder: fremme af kulturarven med henblik på erhvervsmæssig 
anvendelse, udvikling af kulturel infrastruktur og tjenesteydelser til støtte af bæredygtig 
turisme, klyngedannelser af lokale virksomheder og partnerskaber mellem de kulturelle og 
kreative sektorer og industri, forskning, uddannelse og andre sektorer, etablering af 
innovationslaboratorier samt bæredygtig udvikling af bymiljøet.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Det digitale materiale bør forvaltes 
og vedligeholdes godt for at forhindre, at 
oplysninger, der gemmes på denne måde, 
bliver ulæselige, når hardware og 
software, som anvendes til opbevaring, er 
forældet, når lagringsenheder forringes 
på grund af ældning, og/eller 
lagerenheder ikke længere har plads til 
den betydelige mængde nyt og skiftende 
indhold.

Or. ro

Begrundelse
På trods af de fremskridt, der er gjort i EU for at bevare digitalt materiale, anvender flere 
medlemsstater ikke klare og omfattende politikker for bevarelse af digitalt indhold. Fraværet 
af sådanne politikker udgør en trussel mod bevarelsen af digitaliseret materiale og kan også 
føre til tab af materiale, der produceres i digitalt format (originalt digitalt materiale).

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) De nuværende distributionsmetoder 
understøtter filmfinansieringssystemet. Der 
er imidlertid et stigende behov for at 
fremme nye, attraktive, lovlige onlinetilbud 
og for at tilskynde til innovation. Det er 
derfor vigtigt at fremme nye 
distributionsmetoders fleksibilitet for at 
nye forretningsmodeller kan opstå.

(12) De nuværende distributionsmetoder 
understøtter filmfinansieringssystemet. Der 
er imidlertid et stigende behov for at 
fremme nye, attraktive, lovlige onlinetilbud 
og for at tilskynde til innovation, især 
gennem mobilt internet. Det er derfor 
vigtigt at fremme nye 
distributionsmetoders fleksibilitet for at 
nye forretningsmodeller kan opstå.

Or. ro



PA\893691DA.doc 9/17 PE483.700v01-00

DA

Begrundelse
Da internettet bruges mere og mere på mobile enheder (telefoner, computere osv.), bør 
teknologier vedrørende mobilt internet inddrages, da de spiller en vigtig rolle, for så vidt 
angår sikring af nye distributionsmetoders fleksibilitet. 

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) De nuværende distributionsmetoder 
understøtter filmfinansieringssystemet. Der 
er imidlertid et stigende behov for at 
fremme nye, attraktive, lovlige onlinetilbud 
og for at tilskynde til innovation. Det er 
derfor vigtigt at fremme nye 
distributionsmetoders fleksibilitet for at 
nye forretningsmodeller kan opstå.

(12) De nuværende distributionsmetoder 
understøtter filmfinansieringssystemet. Der 
er imidlertid et stigende behov for at 
fremme nye, attraktive, lovlige onlinetilbud 
og for at tilskynde til innovation. Det er 
derfor vigtigt at fremme nye
distributionsmetoders fleksibilitet for at 
nye forretningsmodeller kan opstå. Disse 
attraktive, lovlige onlinetilbud bør baseres 
på en samlet tilgang på EU-plan, som 
inddrager alle berørte parter. Formålet 
med disse nye, lovlige onlinetilbud bør 
være at tilskynde til kunstnerisk 
udfoldelse og til at beskytte skaberne, men 
også for at sikre det bredest mulige 
publikum adgang til produkter inden for 
de kulturelle og kreative sektorer. 

Or. ro

Begrundelse
De attraktive, lovlige onlinetilbud bør tilskynde til kunstnerisk udfoldelse og til at beskytte 
skaberne, men i lige så høj grad at sikre det bredest mulige publikum adgang til produkter 
inden for de kulturelle og kreative sektorer. 

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Europa må handle omgående for at 
drage fordel af overgangen til digital 
teknologi og digital bevaring. Hvis 
medlemsstaterne ikke øger investeringer 



PE483.700v01-00 10/17 PA\893691DA.doc

DA

på dette område, er der en risiko for, at de 
kulturelle og økonomiske fordele ved at 
træde ind i den digitale tidsalder vil 
materialisere sig uden for Europa.

Or. ro

Begrundelse
Overgangen til digital teknologi er et vigtigt middel til at sikre bedre adgang til kulturelt 
materiale og dettes anvendelse i større omfang. Den fulde pris for digitalisering af den 
europæiske kulturarv er høj og kan ikke dækkes udelukkende af offentlige midler. Den private 
sektors eller offentlig-private partnerskabers sponsering af digitaliseringen kan inddrage 
private foretagender i digitaliseringsindsatsen og bør fremmes yderligere. 

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Onlineadgangen vil gøre det muligt 
for borgerne i hele Europa at få adgang 
til materialet og bruge det til fritids-, 
studie- eller arbejdsformål. Det vil give 
Europas forskelligartede og flersprogede 
arv en tydelig profil på internettet, og 
digitaliseringen af deres aktiver vil hjælpe 
Europas kulturinstitutioner med fortsat at 
udføre deres mission om at give adgang til 
og opbevare vores arv i et digitalt miljø.

Or. ro

Begrundelse
Onlineadgangen vil gøre det muligt for borgerne i hele EU at få adgang til materialet og 
bruge det til fritids-, studie- eller arbejdsformål. Samtidig vil onlineadgang til kulturelt 
materiale give Europas forskelligartede og flersprogede arv en tydelig profil på internettet.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Den europæiske kulturhovedstad og 
det europæiske kulturarvsmærke hjælper 

(16) Den europæiske kulturhovedstad og 
det europæiske kulturarvsmærke hjælper 
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med til at forstærke følelsen af at tilhøre et 
fælles kulturområde og bidrager til at 
styrke værdien af kulturarv. Der bør sikres
finansiering til disse to EU-aktioner.

med til at forstærke følelsen af at tilhøre et 
fælles kulturområde og bidrager til at 
styrke værdien af kulturarv. "Et Kreativt 
Europa"-programmet sikrer finansiering 
til disse to EU-aktioner.

Or. ro

Begrundelse
Af hensyn til tekstens klarhed og for at sikre finansiering af disse to aktiviteter, der allerede er 
symbolske for Den Europæiske Union.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Begrundelse
De kulturelle og kreative sektorer udvikler sig på lokalt og regionalt plan, hvor netværk og 
klyngedannelser virker. Regionale og lokale udviklingsstrategier har med held integreret de 
kulturelle og kreative sektorer på mange områder.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) øget social samhørighed gennem 
forbedret adgang til kulturelle og kreative 
produkter for alle europæiske borgere og 
navnlig for mennesker med handicap

Or. ro
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Begrundelse

Forbedret adgang til kulturelle og kreative produkter for alle europæiske borgere, og navnlig 
for mennesker med handicap, udgør et vigtigt bidrag til EU's sociale samhørighed.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra d a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at de opfordrer til partnerskaber 
mellem kulturinstitutionerne og den 
private sektor for at skabe nye 
finansieringsformer for digitalisering af 
kulturelt materiale samt for at stimulere 
innovative anvendelsesmåder for 
materialet, mens det sikres, at disse 
partnerskaber er retfærdige og 
afbalancerede

Or. ro

Begrundelse
For at bevare og fremme europæisk sproglig og kulturel mangfoldighed og for at styrke 
konkurrenceevnen i de kulturelle og kreative sektorer er det nødvendigt blandt de specifikke 
mål at inddrage støtte af partnerskaber mellem kulturinstitutionerne og den private sektor for 
at skabe nye finansieringsformer for digitalisering af kulturelt materiale samt for at stimulere 
innovative anvendelsesmåder for materialet.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) at de stimulerer digitalisering af og 
onlineadgang til ophavsretligt beskyttet 
materiale

Or. ro
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Begrundelse
For at bevare og fremme europæisk sproglig og kulturel mangfoldighed og for at styrke 
konkurrenceevnen i de kulturelle og kreative sektorer er det nødvendigt blandt de specifikke 
mål at inddrage forbedring af betingelserne for digitalisering af og onlineadgang til 
ophavsretligt beskyttet materiale.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) at de forbedrer betingelserne for 
forvaltning og opbevaring af materiale 
produceret i digitalt format for at 
garantere dets langsigtede bevaring

Or. ro

Begrundelse
For at bevare og fremme europæisk sproglig og kulturel mangfoldighed og for at styrke 
konkurrenceevnen i de kulturelle og kreative sektorer er det nødvendigt blandt de specifikke 
mål at inddrage forbedring af betingelserne for forvaltning og opbevaring af materiale 
produceret i digitalt format for at garantere dets langsigtede bevaring.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra d d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dd) at de støtter bæredygtig og inklusiv 
vækst ved at lette adgangen for personer 
med handicap til produkter inden for de 
kulturelle og kreative sektorer

Or. ro

Begrundelse
For at bevare og fremme europæisk sproglig og kulturel mangfoldighed og for at styrke 
konkurrenceevnen i de kulturelle og kreative sektorer er det nødvendigt blandt de specifikke 
mål at inddrage støtte af en bæredygtig og inklusiv vækst ved at lette adgangen for mennesker 
med handicap til produkter inden for de kulturelle og kreative sektorer.
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Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at støtte aktioner, der giver aktørerne 
færdigheder og knowhow, som fremmer 
tilpasningen til digitale teknologier, 
herunder afprøvning af nye tilgange til 
publikumsopbygning og 
forretningsmodeller

a) at støtte aktioner, der giver aktørerne 
færdigheder og knowhow, som fremmer 
tilpasningen til digitale teknologier, 
herunder afprøvning af nye tilgange til 
publikumsopbygning og 
forretningsmodeller, og under henvisning 
til at den øgede anvendelse af mobilt 
internet betyder, at disse teknologier bør 
være en integrerende del af denne proces

Or. ro

Begrundelse
I betragtning af den øgede anvendelse af mobilt internet bør disse teknologier være en 
integrerende del af de kulturelle og kreative sektorers kapacitetsopbygning, og de aktioner, 
ved hjælp af hvilke aktørerne tilegner sig den nødvendige kompetence og knowhow, bør 
støttes. 

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at lette erhvervelsen af kvalifikationer 
og udviklingen af netværk og især at 
fremme anvendelsen af digitale teknologier 
for at sikre tilpasning til 
markedsudviklingen

a) at lette erhvervelsen af kvalifikationer 
og udviklingen af netværk og især at 
fremme anvendelsen af digitale teknologier 
for at sikre tilpasning til 
markedsudviklingen og under henvisning 
til at den øgede anvendelse af mobilt 
internet betyder, at disse teknologier bør 
være en integrerende del af denne proces

Or. ro

Begrundelse
I betragtning af den øgede anvendelse af mobilt internet bør disse teknologier være en 
integrerende del af de kulturelle og kreative sektorers kapacitetsopbygning, og de aktioner, 
ved hjælp af hvilke aktørerne tilegner sig den nødvendige kompetence og knowhow, bør 
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støttes.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Begrundelse
For at overvåge resultater og præstationsindikatorer for programmet forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet en årlig rapport om overvågning og evaluering i henhold 
til artikel 14.
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på programmets 
gennemførelse vedtager Kommissionen 
årlige arbejdsprogrammer ved hjælp af 
gennemførelsesretsakten i 
overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i artikel 18, stk. 2. 
De årlige arbejdsprogrammer skal omfatte 
de opstillede mål, de forventede resultater, 
gennemførelsesmetoden og det samlede 
beløb for finansieringsplanen. De skal 
endvidere omfatte en beskrivelse af de 
aktioner, der skal finansieres, en angivelse 
af de beløb, der er afsat til hver enkelt 
aktion, og en vejledende tidsplan for 
gennemførelsen. Endelig omfatter de i 
forbindelse med tilskud prioriteringerne, de 
væsentligste evalueringskriterier og den 
maksimale sats for medfinansiering.

Med henblik på programmets 
gennemførelse vedtager Kommissionen 
hvert år inden 31. marts årlige 
arbejdsprogrammer ved hjælp af 
gennemførelsesretsakten i 
overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i artikel 18, stk. 2. 
De årlige arbejdsprogrammer skal omfatte 
de opstillede mål, de forventede resultater, 
gennemførelsesmetoden og det samlede 
beløb for finansieringsplanen. De skal 
endvidere omfatte en beskrivelse af de 
aktioner, der skal finansieres, en angivelse 
af de beløb, der er afsat til hver enkelt 
aktion, og en vejledende tidsplan for 
gennemførelsen. Endelig omfatter de i 
forbindelse med tilskud prioriteringerne, de 
væsentligste evalueringskriterier og den 
maksimale sats for medfinansiering.

Or. ro

Begrundelse
For at give kulturelle og kreative aktører mulighed for at planlægge de nødvendige 
ressourcer med henblik på medfinansiering af deres projekter er det vigtigt at have en klar 
tidsplan, der er fastlagt og kendt af alle, der er interesserede til at deltage i indkaldelser af 
forslag.  

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet udgør 
1 801 000 000 EUR for den periode, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 1.

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet udgør 
1 801 000 000 EUR for den periode, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 1. Den 
vejledende budgetbevilling vil være 15 % 
for det tværfaglige delprogram, 30 % for 
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kulturdelprogrammet og 55 % for Media-
delprogrammet.  Den finansielle støtte 
kan ikke overstige 50 % af de endelige 
udgifter til de foranstaltninger, der støttes, 
medmindre det udtrykkeligt er fastsat i det 
årlige arbejdsprogram og i indkaldelsen 
til forslag.

Or. ro

Begrundelse
For at give kulturelle og kreative aktører mulighed for at planlægge de nødvendige 
ressourcer med henblik på medfinansiering af deres projekter er det vigtigt, at den vejledende 
budgetbevilling til delprogrammerne udtrykkeligt fastsættes i forordningen. 

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den finansielle støtte kan ikke 
overstige 50 % af de endelige udgifter til 
de foranstaltninger, der støttes, 
medmindre det udtrykkeligt er fastsat i det 
årlige arbejdsprogram og i indkaldelsen 
til forslag. Den finansielle støtte kan 
under ingen omstændigheder overstige 
75 % af de endelige udgifter til de 
foranstaltninger, der støttes.

Or. ro

Begrundelse
For at give kulturelle og kreative aktører mulighed for at planlægge de nødvendige 
ressourcer med henblik på medfinansiering af deres projekter er det vigtigt, at forordningen 
udtrykkeligt indeholder en maksimumgrænse for dækning af de endelige udgifter til de 
foranstaltninger, der støttes.


