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KORTFATTAD MOTIVERING

Den kulturella och den kreativa sektorns betydelse 

Den kulturella och den kreativa sektorn ger ett viktigt bidrag till sysselsättning och ekonomisk 
tillväxt och svarade för 4,5 procent av Europas sammanlagda BNP under 2008 och ungefär 
3,8 procent av arbetskraften. Den kulturella och den kreativa sektorn bidrar också till 
utvecklingen av andra näringsgrenar, såsom turismen och informations- och 
kommunikationstekniken (IKT). Genom att sporra till innovation och egenföretagande som en 
del av smart och hållbar tillväxt bidrar sektorn till social inkludering. 

Svårigheter och gemensamma utmaningar

Den kulturella och den kreativa sektorn står inför gemensamma utmaningar och svårigheter, 
såsom den fragmenterade marknaden, globaliseringen och övergången till digital teknik samt 
brist på data och avsaknad av investeringar från den privata sektorn. Framför allt har små och 
medelstora företag inom den kulturella och den kreativa sektorn svårt att få finansiering. 
Orsakerna till dessa svårigheter är framför allt följande:

 Många av sektorns tillgångar är immateriella, såsom upphovsrätter.
 Kulturella verk är till skillnad från andra industriprojekt för det mesta inte 

massproducerade, utan ofta unika prototyper, och det behövs långsiktiga investeringar 
för att garantera lönsamheten.

 Företagarna inom den kulturella och den kreativa sektorn saknar ofta de färdigheter i 
marknadsföring de skulle behöva för att kunna föra fram sina projekt inför 
finansinstituten. 

 Finansinstituten känner inte sektorn tillräckligt bra och är inte beredda att investera i 
att utveckla de kunskaper de skulle behöva för en utvärdering av riskerna inom 
sektorn. 

 Ofta saknas tillförlitliga data, vilket begränsar möjligheterna för de små och 
medelstora företagen inom sektorn att utverka krediter. 

Beskrivning av programmet Kreativa Europa

Programmet Kreativa Europa sammanför och vidareför programmen Kultur, Media och 
Media Mundus. Den sammanlagda verksamhetsbudgeten (2014–2020) uppgår till 
1 801 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 37 procent jämfört med dagens utgiftsnivå. 
Programmet består av tre programområden, nämligen det övergripande programområdet som 
riktar sig till hela den kulturella och den kreativa sektorn (15 procent av budgeten för 
programmet), programområdet Kultur som riktar sig till den kulturella och den kreativa 
sektorn (30 procent av budgeten för programmet) och programområdet Media som riktar sig 
till den audiovisuella sektorn (55 procent av programbudgeten). 

Inom det övergripande programområdet inrättas en möjlighet som ska underlätta tillgången 
till finansiering för små och medelstora företag och organisationer i den kulturella och den 
kreativa sektorn och förbättra finansinstitutens förmåga att bedöma kulturella och kreativa 
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projekt. Denna möjlighet är avsedd att komplettera andra EU-mekanismer inom ramen för 
strukturfonderna och programmet för konkurrenskraft och innovation. 

Både prioriteringarna och stödåtgärderna för programmen Kultur och Media syftar till att 
stärka kapaciteten inom den kulturella och den kreativa sektorn för att uppmuntra till 
användning av digitalteknik för att trygga anpassningen till utveckling på marknaden, anpassa 
den digitala tekniken, få till stånd nya företags- och distributionsmodeller och stödja 
gränsöverskridande marknadsföring och distribution via nätplattformar. 

Kommissionen ska för att genomföra programmet anta årliga arbetsprogram genom 
genomförandeakter i enlighet med det rådgivande förfarandet. De flesta bidragen som ges via 
Kreativa Europa kommer att hanteras av genomförandeorganet för utbildning och 
audiovisuella medier med hjälp av inbjudningar att lämna projektförslag. Finansieringen får 
inte överskrida 50 procent av de slutliga kostnaderna för den verksamhet som stöds, (om inte 
annat anges i det årliga arbetsprogrammet). Kommissionen kommer att direkt förvalta vissa 
aspekter av programmet, nämligen tilldelningen av pris, samarbetet med internationella 
institutioner, internationella fonder för samproduktion av audiovisuella verk samt 
finansieringen av programmen ”Europeisk kulturhuvudstad” och ”Europeiska 
kulturarvsmärket”. 

Kommissionen kommer att regelbundet övervaka programmet Kreativa Europa utgående från 
de prestandaindikatorer som nämns i artikel 14, vilka omfattar bland annat sektorns andel av 
sysselsättning och BNP, internationalisering av operatörer inom kultur och antalet inrättade 
transnationella partnerskap, antal inträden till visningar av europeiska filmer i och utanför 
Europa, procentandel europeiska audiovisuella verk som visas på biografer, TV och på 
digitala plattformar och volym av lån som beviljats inom ramen för finansieringsmöjligheten.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden för utskottet ITRE förespråkar i sina ändringsförslag att programmet ska 
byggas ut med nya specifika mål för att stärka de programområden som handlar om att 
anpassa den kulturella och den kreativa sektorn till globaliseringen och övergången till digital 
teknik. Ändringarna berör framför allt tillgängligheten på internet till kulturellt material, samt 
syftar till att förbättra hanteringen av materialet samt bevarandet av det i digitalt format, 
tillsammans med att uppmuntra till partnerskap mellan kulturinstitutioner och den privata 
sektorn för att skapa nya sätt att finansiera digitalisering av kulturellt innehåll och stimulera 
till innovativa användningar av materialet. Föredraganden talar också för att det ska tas med 
bland de specifika målen att man ska göra det lättare för personer med funktionshinder att ta 
del av den kulturella och den kreativa sektorns produkter. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för kultur och utbildning 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Fortfarande är det svårt för personer 
med funktionshinder att ta del av den 
kulturella och den kreativa sektorns 
produkter, och programmet 
Kreativa Europa bör därför ha som ett av 
sina specifika mål att göra det lättare för 
dessa personer att ta del av sådana 
produkter. 

Or. ro

Motivering

För att bidra till skyddet och främjandet av Europas språkliga och kulturella mångfald och 
stärka den kulturella och den kreativa sektorns konkurrenskraft måste programmets specifika 
mål också omfatta stöd till en hållbar tillväxt för alla genom att göra det lättare för personer 
med funktionshinder att ta del av den kulturella och den kreativa sektorns produkter.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det framgår av dessa övervakningar, 
utvärderingar och samråd att programmen 
Kultur, Media och Media Mundus har en 
mycket viktig uppgift när det gäller att 
värna om och främja Europas kulturella 
och språkliga mångfald och att de är av 
betydelse för den kreativa och den 
kulturella sektorns behov, men också att 
varje nytt programs mål bör anpassas till 
målen för Europa 2020. Det framgår också 
av dessa utvärderingar och samråd, samt av 
olika oberoende undersökningar, särskilt 
undersökningen om den kreativa och den 
kulturella sektorns företagardimension, att 
dessa sektorer står inför gemensamma 

(9) Det framgår av dessa övervakningar, 
utvärderingar och samråd att programmen 
Kultur, Media och Media Mundus har en 
mycket viktig uppgift när det gäller att 
värna om och främja Europas kulturella 
och språkliga mångfald och att de är av 
betydelse för den kreativa och den 
kulturella sektorns behov, men också att 
varje nytt programs mål bör anpassas till 
målen för Europa 2020. Det framgår också 
av dessa utvärderingar och samråd, samt av 
olika oberoende undersökningar, särskilt 
undersökningen om den kreativa och den 
kulturella sektorns företagardimension, att 
dessa sektorer står inför gemensamma 
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utmaningar, nämligen en mycket 
fragmenterad marknad, effekterna av 
övergången till digitalteknik och 
globaliseringen, svårigheter att få 
finansiering och brister på jämförbara 
uppgifter, vilka alla kräver insatser på 
unionsnivå.

utmaningar, nämligen en mycket 
fragmenterad marknad, effekterna av 
övergången till digitalteknik och 
globaliseringen, svårigheter att få 
finansiering och brister på jämförbara 
uppgifter, vilka alla kräver insatser på 
unionsnivå. Övergången till digitalteknik 
bör dock, till skillnad från de övriga 
utmaningarna, ses både som en 
pådrivande faktor och som en möjlighet.

Or. ro

Motivering

Tekniken och tillgången till bredbandsinfrastruktur i städer och på landsbygden öppnar nya 
möjligheter för skapande krafter att framställa och sprida sina verk till en bredare publik till 
lägre pris, oberoende av fysiska och geografiska begränsningar. Under förutsättning att IKT 
används fullt ut av dem som tillhandahåller kulturinnehåll och att man ser över traditionella 
produktions- och distributionsmönster, kan detta erbjuda de skapande talangerna en större 
publik och större marknader, tillsammans med ett mer varierat kulturinnehåll för alla.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Den kulturella och den kreativa 
sektorn står inför en digital övergång som 
skakar om de traditionella modellerna, 
omvandlar värdekedjor och ställer krav på 
nya företagsmodeller. Digitaliseringen 
och tillhandahållandet av bredare tillgång 
till kulturresurser öppnar enorma 
ekonomiska möjligheter och är en 
förutsättning för den fortsatta 
utvecklingen av Europas kulturella och 
kreativa kapacitet och dess industriella 
närvaro inom detta område.

Or. ro



PA\893691SV.doc 7/18 PE483.700v01-00

SV

Motivering

Det digitaliserade materialet kan dessutom återanvändas – både för kommersiella och 
icke-kommersiella syften – för användningar som att utveckla undervisningsinnehåll, 
dokumentärer, turismtillämpningar, spel, animeringar och konstruktionsverktyg, vilket dock 
förutsätter full respekt för upphovsrätten och närstående rättigheter.

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 
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.

(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 och för 
samhället i Europa överlag. Lägre 
distributionskostnader, nya 
distributionskanaler och nya möjligheter 
för nischprodukter kan underlätta tillgång 
och öka cirkulationen i hela världen och 
samtidigt bidra till bättre social 
sammanhållning. För att ta vara på dessa 
möjligheter och anpassa sig till det läge 
som övergången till digitalteknik skapar 
måste den kulturella och den kreativa 
sektorn utarbeta nya färdigheter och de 
behöver bättre tillgång till finansiering för 
att uppgradera sin utrustning, utarbeta nya 
produktions- och distributionsmetoder och 
anpassa sina företagsmodeller.

Or. ro

Motivering

Strategierna för lokal och regional utveckling har lyckats få med den kulturella och den 
kreativa sektorn inom många områden, såsom främjande av kulturarvet för näringslivets 
bruk, utveckling av kulturell infrastruktur och kulturtjänster till stöd för hållbar turism,
klusterbildning mellan lokala företag och partnerskap mellan den kulturella och den kreativa 
sektorn och näringslivet, forskningen, utbildningen och andra sektorer, inrättande av 
laboratorier för innovation samt hållbar stadsutveckling.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 11a nytt

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Digitalt material bör hanteras och 
underhållas effektivt för att inte den 
information som finns bevarad i digitalt 
format ska bli 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.

Or. ro

Motivering

Trots de framsteg som gjorts i hela EU i fråga om bevarandet av digitalt material, saknas det 
i flera medlemsstater tydliga och omfattande strategier om bevarandet av digitalt innehåll.
Bristen på sådana strategier äventyrar bevarandet av digitalt innehåll och kan även leda till 
att material som skapats i digital form (digitalt originalmaterial) går förlorat.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Rådande distributionsrutiner ligger till 
grund för systemet för filmfinansiering.
Det finns dock ett allt större behov att 
främja framväxten av attraktiva legala 
erbjudanden på nätet och uppmuntra till 
innovation. Därför är det väsentligt att 
främja flexibilitet i nya distributionssätt för 
att göra nya företagsmodeller möjliga.

(12) Rådande distributionsrutiner ligger till 
grund för systemet för filmfinansiering.
Det finns dock ett allt större behov att 
främja framväxten av attraktiva legala 
erbjudanden på nätet och uppmuntra till 
innovation, framför allt vad gäller mobilt 
internet. Därför är det väsentligt att främja 
flexibilitet i nya distributionssätt för att 
göra nya företagsmodeller möjliga.

Or. ro
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Motivering

Eftersom åtkomsten till internet alltmer sker genom mobila anordningar (telefoner, datorer 
etc.) bör det hänvisas till tekniken för mobilt internet som är viktig för uppkomsten av nya och 
flexibla distributionssätt.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Rådande distributionsrutiner ligger till 
grund för systemet för filmfinansiering.
Det finns dock ett allt större behov att 
främja framväxten av attraktiva legala 
erbjudanden på nätet och uppmuntra till 
innovation. Därför är det väsentligt att 
främja flexibilitet i nya distributionssätt för 
att göra nya företagsmodeller möjliga.

(12) Rådande distributionsrutiner ligger till 
grund för systemet för filmfinansiering.
Det finns dock ett allt större behov att 
främja framväxten av attraktiva legala 
erbjudanden på nätet och uppmuntra till 
innovation. Därför är det väsentligt att 
främja flexibilitet i nya distributionssätt för 
att göra nya företagsmodeller möjliga.
Dessa legala och attraktiva erbjudanden 
bör bygga på en heltäckande och 
Europaomfattande strategi under 
medverkan av alla berörda parter. Dessa 
nya erbjudanden på nätet bör sporra till 
konstnärligt skapande och slå vakt om 
upphovsmännens intressen, men också 
göra den kulturella och den kreativa 
sektorns produkter så allmänt tillgängliga 
som möjligt.

Or. ro

Motivering

Legala och attraktiva erbjudanden på nätet bör sporra till konstnärligt skapande och skydda 
upphovsmännens intressen, men också göra den kulturella och den kreativa sektorns 
produkter så allmänt tillgängliga som möjligt.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Europa bör omedelbart agera för att 
dra nytta av övergången till digital teknik 
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och bevarandet av digitalt material. Om 
inte medlemsstaterna ökar sina 
investeringar inom detta område riskerar 
den digitala övergångens kulturella och 
ekonomiska fördelar att förverkligas i 
andra världsdelar än Europa.

Or. ro

Motivering

Digitalisering är ett viktigt sätt att öka tillgången till och användningen av kulturellt innehåll.
Kostnaden för att digitalisera Europas hela kulturarv är hög och kan inte täckas enbart 
genom offentlig finansiering. Genom partnerskap mellan de privata och offentliga sektorerna 
och privat sponsring av digitaliseringsprojekt kan privata företag och organisationer delta i 
arbetet, vilket bör uppmuntras ytterligare.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Att detta kulturella material blir 
tillgängligt på nätet innebär att det blir 
möjligt för medborgare i hela Europa att 
få tillgång till och använda det för 
förströelse, utbildning och arbete.
Europas flerspråkiga kulturarv i hela sin 
mångfald kommer att lyftas fram på 
Internet, och digitaliseringen av 
kontinentens tillgångar gör det möjligt för 
Europas kulturinstitutioner att fortsätta 
med sitt uppdrag att ge tillgång till och 
bevara vårt kulturarv i den digitala 
miljön.

Or. ro

Motivering

Att detta kulturella material blir tillgängligt på nätet innebär att det blir möjligt för 
medborgare i hela EU att få tillgång till och använda det för förströelse, utbildning och 
arbete. Kulturmaterialets internettillgänglighet kommer samtidigt att låta Europas 
flerspråkiga kulturarv i hela sin mångfald framträda i klar relief på internet.
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Ändringsförslag 10

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 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 kommer att finansieras 
genom programmet Kreativa Europa.

Or. ro

Motivering

En klarläggning av både själva texten och av finansieringskällorna för de två programmen, 
som redan finns med bland EU:s flaggskeppsinitiativ.

Ändringsförslag 11

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 regionala, nationella och 
internationella program samt andra 
EU-program.

Or. ro

Motivering

Den kulturella och den kreativa sektorn växer fram på lokal och regional nivå, där nätverk 
och kluster har sin hemvist. Strategierna för lokal och regional utveckling har lyckats få med 
den kulturella och den kreativa sektorn inom många områden.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Ökad social sammanhållning genom 
att alla unionsmedborgare och framför 
allt personer med funktionshinder får 
bättre tillgång till den kulturella och den 
kreativa sektorns produkter. 

Or. ro

Motivering

Om alla unionsmedborgare och framför allt personer med funktionshinder får bättre tillgång 
till den kulturella och den kreativa sektorns produkter kommer detta att avsevärt bidra till den 
sociala sammanhållningen inom EU. 

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Uppmuntran till partnerskap mellan 
kulturinstitutioner och den privata 
sektorn för att skapa nya sätt att 
finansiera digitalisering av kulturellt 
innehåll och stimulera till innovativa 
användningar av materialet, samtidigt 
som det säkerställs att offentlig-privata 
partnerskap för digitalisering är rättvisa 
och balanserade.

Or. ro

Motivering

För att bidra till skyddet och främjandet av Europas språkliga och kulturella mångfald och 
stärka den kulturella och den kreativa sektorns konkurrenskraft måste de specifika målen 
också omfatta uppmuntran till partnerskap mellan kulturinstitutioner och den privata sektorn 
för att skapa nya sätt att finansiera digitalisering av kulturellt innehåll och stimulera till 
innovativa användningar av materialet.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 5 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Bättre villkor för digitaliseringen och 
tillgängligheten på nätet av 
upphovsrättsskyddat material genom

Or. ro

Motivering

För att bidra till skyddet och främjandet av Europas språkliga och kulturella mångfald och 
stärka den kulturella och den kreativa sektorns konkurrenskraft måste de specifika målen 
också omfatta bättre villkor för digitaliseringen och tillgängligheten på nätet av 
upphovsrättsskyddat material.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 5 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dc) Bättre villkor för hantering och 
lagring av digitalt material för att 
garantera materialets bevarande på lång 
sikt.

Or. ro

Motivering

För att bidra till skyddet och främjandet av Europas språkliga och kulturella mångfald och 
stärka den kulturella och den kreativa sektorns konkurrenskraft måste de specifika målen 
också omfatta bättre villkor för hantering och lagring av digitalt material för att garantera 
materialets bevarande på lång sikt.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 5 – led dd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dd) Stöd till en hållbar tillväxt för alla 
genom att personer med funktionshinder 
får det lättare att ta del av den kulturella 
och den kreativa sektorns produkter.

Or. ro

Motivering

För att bidra till skyddet och främjandet av Europas språkliga och kulturella mångfald och 
stärka den kulturella och den kreativa sektorns konkurrenskraft måste de specifika målen 
också omfatta stöd till en hållbar tillväxt för alla genom att göra det lättare för personer med 
funktionshinder att ta del av den kulturella och den kreativa sektorns produkter.

Ändringsförslag 17

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, inbegripet 
testande av nya tillvägagångssätt för att 
bygga upp publik och företagsmodeller,
varvid mobil internetteknik, på grund av 
att den används alltmer, bör ingå som ett 
led i detta arbete.

Or. ro

Motivering

På grund av att mobil internetteknik används alltmer bör den ingå som ett led i arbetet med 
att befästa den kulturella och den kreativa sektorns kapacitet och stöd bör ges till de insatser 
som ger operatörerna färdigheter och kunskaper.
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Ändringsförslag 18

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 för att säkerställa 
anpassningen till utvecklingen på 
marknaden, varvid mobil internetteknik, 
på grund av att den används alltmer, bör 
ingå som ett led i detta arbete.

Or. ro

Motivering

På grund av att mobil internetteknik används alltmer bör den ingå som ett led i arbetet med 
att befästa den kulturella och den kreativa sektorns kapacitet och stöd bör ges till de insatser 
som ger operatörerna färdigheter och kunskaper.

Ändringsförslag 19

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 

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. Kommissionen ska för 
Europaparlamentet lägga fram en årlig 
rapport om resultaten av och 
prestandaindikatorer för programmen.
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 
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rådets beslut nr 1855/2006/EG, beslut 
nr 1718/2006/EG och beslut 
nr 1041/2009/EG.

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.

Or. ro

Motivering

Kommissionen bör för Europaparlamentet lägga fram en årlig rapport utgående från den 
övervakning och utvärdering som gjorts med stöd av artikel 14 så att parlamentet kan 
övervaka resultaten av och prestandaindikatorerna för programmet.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska för att genomföra 
programmet anta årliga arbetsprogram 
genom genomföranderättsakter i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 18.2. I det årliga arbetsprogrammet 
ska man ange mål, förväntade resultat, 
genomförandemetod och det sammanlagda 
beloppet i finansieringsplanen.
Arbetsprogrammen ska också innehålla en 
beskrivning av de insatser som ska 
finansieras, vilket belopp som är avsett för 
varje insats och en preliminär tidsplan för 
genomförandet. För bidrag ska 
arbetsprogrammen ska ange 
prioriteringarna, huvudkriterierna för 
utvärdering och högsta andel 
samfinansiering.

Kommissionen ska, för att genomföra 
programmet, senast den 31 mars varje år
anta årliga arbetsprogram genom 
genomförandeakter i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
18.2. I det årliga arbetsprogrammet ska 
man ange mål, förväntade resultat, 
genomförandemetod och det sammanlagda 
beloppet i finansieringsplanen.
Arbetsprogrammen ska också innehålla en 
beskrivning av de insatser som ska 
finansieras, vilket belopp som är avsett för 
varje insats och en preliminär tidsplan för 
genomförandet. För bidrag ska 
arbetsprogrammen ange prioriteringarna, 
huvudkriterierna för utvärdering och 
högsta andel samfinansiering.

Or. ro

Motivering

För att operatörerna inom den kulturella och den kreativa sektorn ska kunna planera vilka 
resurser de kommer att behöva för samfinansieringen av projekten måste det slås fast en klar 
tidsplan som alla operatörer kan ta del av.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförandet 
av programmet för den tid som anges i 
Artikel 1.1 fastställs till 1 801 000 000 
euro.

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av programmet för 
den tid som anges i artikel 1.1 fastställs till 
1 801 000 000 euro. Av det preliminära 
budgetanslaget går 15 % till det 
övergripande programområdet, 30 % till 
programområdet Kultur och 55 % till 
programområdet Media. Finansieringen 
får inte överskrida 50 % av de slutliga 
kostnaderna för den verksamhet som 
stöds, om inte annat anges i det årliga 
arbetsprogrammet eller i inbjudan att 
lämna förslag.

Or. ro

Motivering

För att operatörerna inom den kulturella och den kreativa sektorn ska kunna planera vilka 
resurser de kommer att behöva för samfinansieringen av projekten måste det i förordningen 
uttryckligen fastställas vilka respektive preliminära budgetanslag som ska gå till varje enskilt 
programområde.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Finansieringen får inte överskrida 
50 procent av de slutliga kostnaderna för 
den verksamhet som stöds, om inte annat 
anges i det årliga arbetsprogrammet eller 
i inbjudan att lämna förslag. Den får 
under inga omständigheter överskrida 
75 procent av de slutliga kostnaderna för 
den verksamhet som stöds.
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Or. ro

Motivering

För att operatörerna inom den kulturella och den kreativa sektorn ska kunna planera vilka 
resurser de kommer att behöva för samfinansieringen av projekten måste det i förordningen 
uttryckligen fastställas en maximigräns för finansieringens andel av de slutliga kostnaderna 
för den verksamhet som stöds. 


