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22.2.2017 A8-0030/1 

Ændringsforslag  1 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa 

2015/2328(INI) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

– der henviser til artikel 167 og 173 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til artikel 6, 167 og 

173 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/2 

Ændringsforslag  2 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa 

2015/2328(INI) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

– der henviser til sin beslutning af 

19. januar 2016 om betydningen af 

interkulturel dialog, kulturel 

mangfoldighed og uddannelse for fremme 

af EU's grundlæggende værdier2, 

___________  

2 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0005. 

udgår 

Or. en 



 

AM\1118055DA.docx  PE598.506v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

22.2.2017 A8-0030/3 

Ændringsforslag  3 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa 

2015/2328(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning C 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

C. der henviser til, at programmet Et 

Kreativt Europa, navnlig dets 

Kulturdelprogram, er alvorligt 

underfinansieret, og det derfor har svært 

ved at opfylde de høje forventninger; 

C. der henviser til, at programmet Et 

Kreativt Europa, herunder dets 

Kulturdelprogram, har et samlet budget på 

1,46 mia. EUR for perioden 2014-2020 

under udgiftsområde 3 i den flerårige 

finansielle ramme; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/4 

Ændringsforslag  4 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa 

2015/2328(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning H 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

H. der henviser til det tværfaglige 

delprogram kun delvist har udviklet sit 

strategiske mål om at fremme det kulturelle 

samarbejde på tværs af nationer og 

sektorer; 

H. der henviser til, at det tværfaglige 

delprogram kun delvist har udviklet sit 

strategiske mål om at fremme det kulturelle 

samarbejde på tværs af nationer og 

sektorer, navnlig på grund af en 

spredning i dets opgaver med tilføjelse af 

den specifikke foranstaltning til social 

integration af flygtninge; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/5 

Ændringsforslag  5 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa 

2015/2328(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning M 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

M. der henviser til, at en specifik 

indkaldelse af projekter om flygtninge i det 

europæiske samfund blev iværksat i 2016 

inden for det tværfaglige delprogram med 

henblik på at fremme og støtte kreativitet 

og interkulturel dialog; 

M. der henviser til, at en specifik 

indkaldelse af projekter om flygtninge i det 

europæiske samfund blev iværksat i 2016 

inden for det tværfaglige delprogram med 

henblik på at fremme og støtte kreativitet 

og interkulturel dialog; minder om, at 

denne foranstaltning blev finansieret i 

2015 med et beløb på 1,6 mio. EUR; 

Or. en 



 

AM\1118055DA.docx  PE598.506v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

22.2.2017 A8-0030/6 

Ændringsforslag  6 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa 

2015/2328(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning O 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

O. der henviser til, at selv om 

forordningen foreskriver oprettelse af 

bilaterale aftaler med tredjelande med 

henblik på deres deltagelse i programmet 

eller dele af det, har kun få lande til dato 

afsluttet proceduren; 

O. der henviser til, at selv om 

forordningen foreskriver oprettelse af 

bilaterale aftaler med tredjelande med 

henblik på deres deltagelse i programmet 

eller dele af det, bør det begrænsede 

budget for Et Kreativt Europa, såvel som 

de specifikke mål vedrørende europæisk 

kultur, resultere i fokus på ansøgninger 

fra medlemsstaterne; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/7 

Ændringsforslag  7 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa 

2015/2328(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning R 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

R. der henviser til, at andelen af 

ansøgere, der modtager støtte, er 15 % for 

Kultur og 44 % for MEDIA, men endnu 

lavere (32 %) i sidstnævnte delprogram, 

hvis de automatiske støtteordninger 

udelades; 

R. der henviser til, at andelen af 

ansøgere, der modtager støtte, er 15 % for 

Kultur og 44 % for MEDIA, men endnu 

lavere (32 %) i sidstnævnte delprogram, 

hvis de automatiske støtteordninger 

udelades; understreger i øvrigt, hvad 

Kulturdelprogrammet angår, at de 

udvalgte projekter hovedsagelig kommer 

fra nonprofitorganisationer, hvilket 

kunne tyde på, at programmet undlader at 

finansiere profitorienterede 

organisationer såsom mellemstore 

virksomheder; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/8 

Ændringsforslag  8 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa 

2015/2328(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. opfordrer medlemsstaterne til at 

øge budgettet for Et Kreativt Europa for 

at bringe den i overensstemmelse med de 

europæiske borgeres forventninger og 

med målene for de enkelte delprogrammer 

og dermed acceptere, at værdierne ved 

kulturel produktion ikke kan måles ud fra 

økonomiske tal alene, samt muliggøre 

større effektivitet og bedre resultater; 

1. foreslår, at medlemsstaterne bør 

indføre en optimeret styring af de 

disponible midler, navnlig ved at 

genskabe balancen i Kultur- og MEDIA-

delprogrammerne og ved at stoppe enhver 

yderligere udvidelse af målene eller af de 

deltagende tredjelande, med henblik på at 

fokusere på væsentlige projekter fra 

ansøgere fra medlemsstaterne; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/9 

Ændringsforslag  9 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa 

2015/2328(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. anmoder Kommissionen om at 

samarbejde så tæt som muligt med 

UNESCO, Europarådet og OECD for at 

udvikle en stærkere basis af fælles bidrag i 

forfølgelsen af målene i programmet og en 

evaluering af virkningerne, navnlig den 

internationale dimension og de særlige 

menneskelige og økonomiske værdier i 

kultur og kreativitet; 

6. minder om medlemsstaternes 

mulighed for at samarbejde så tæt som 

muligt med UNESCO, Europarådet og 

OECD for at udvikle en stærkere basis af 

fælles bidrag i forfølgelsen af målene i 

programmet og en evaluering af 

virkningerne, navnlig den internationale 

dimension og de særlige menneskelige og 

økonomiske værdier i kultur og kreativitet; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/10 

Ændringsforslag  10 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa 

2015/2328(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. glæder sig over det igangværende 

arbejde i Kommissionen og EACEA for at 

ændre det automatiske pointsystem for at 

muliggøre lige vilkår, der på en 

afbalanceret måde tager hensyn til alle de 

kriterier, der er nævnt i programmet "Et 

Kreativt Europa" (tværnational karakter, 

udvikling af tværnationalt samarbejde, 

stordriftsfordele, kritisk masse, 

løftestangseffekt), samt 
produktionskapacitet og de eksisterende 

nationale støtteordninger for den 

audiovisuelle industri; 

21. glæder sig over det igangværende 

arbejde i Kommissionen og EACEA for at 

ændre det automatiske pointsystem, da det 

kan føre til et system med "positiv 

særbehandling" til fordel for lande med 

lavere produktionskapacitet, hvilket er til 

skade for projekternes kunstneriske 

kvalitet og deres potentiale med hensyn til 

innovation, hvorved lande med høj 

produktionskapacitet "straffes";  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/11 

Ændringsforslag  11 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa 

2015/2328(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. anbefaler, at den europæiske 

audiovisuelle arv sikres og stilles til 

rådighed med henblik på studier, 

publikumsengagement og erhvervsfremme 

ved at digitalisere film og audiovisuelle 

arkiver; 

24. anbefaler, at den europæiske 

audiovisuelle arv sikres og stilles til 

rådighed med henblik på studier, 

publikumsengagement og erhvervsfremme 

ved at digitalisere film og audiovisuelle 

arkiver, samtidig med at ophavsretten og 

relaterede rettigheder respekteres; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/12 

Ændringsforslag  12 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa 

2015/2328(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. understreger, at i et internationalt 

og stadig mere konkurrencepræget 

filmlandskab har den europæiske 

audiovisuelle sektor stadig brug for at 

opretholde foranstaltninger til at sikre 

dens mangfoldighed og uafhængighed; 

understreger, at direkte støtte til den 

europæiske audiovisuelle produktion er 

nødvendig, især under projektets 

udviklingsfase, og bør ske ved at udvide 

uddannelse til at dække flere tiltag og 

styrke sektorens konkurrenceevne; 

25. understreger, at i et internationalt 

og stadig mere konkurrencepræget 

filmlandskab har medlemsstaternes 

audiovisuelle sektor stadig brug for støtte, 

og for at bibeholde denne støtte, er det 

nødvendigt at føre politikker til 

bekæmpelse af skattemæssig og social 

dumping og give medlemsstaterne 

mulighed for at beskytte deres kulturelle 

industri og kulturelle undtagelser for at 

sikre, at området for kultur, medier og de 

kreative industrier fortsat falder uden for 

frihandelsaftalerne, og at udvikle 

uddannelse, herunder ved forenklede 

læringsmuligheder, med henblik på at 

medtage flere foranstaltninger og sætte 

passende vægt på train-the-trainer-

programmer; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/13 

Ændringsforslag  13 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa 

2015/2328(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. erkender, at europæiske 

onlineplatforme stadig ikke er 

konkurrencedygtige på internationalt plan 

på trods af den støtte, der ydes til 

onlinedistribution, og at det er vanskeligt at 

finde eller få adgang til europæisk indhold 

på eksisterende platforme; 

27. erkender, at europæiske 

onlineplatforme stadig ikke er 

konkurrencedygtige på internationalt plan 

på trods af den støtte, der ydes til 

onlinedistribution, og at det er vanskeligt at 

finde eller få adgang til europæisk indhold 

på eksisterende platforme; insisterer på, at 

mange europæiske lande har et enormt 

potentiale med hensyn til innovation og 

ny teknologi, og at det derfor er et 

spørgsmål om at give dem mulighed for at 

udvikle disse sektorer gennem ambitiøse 

nationale politikker for at sikre deres 

position på det internationale marked; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/14 

Ændringsforslag  14 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa 

2015/2328(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. understreger behovet for, at 

Kommissionen fremlægger et datadrevet 

europæisk publikumsengagement, der 

sigter mod at undersøge og styrke 

kapaciteten i Europas audiovisuelle sektor 

og filmsektoren med henblik på at 

indsamle, analysere og forudsige data 

vedrørende publikumsadfærd med henblik 

på at øge efterspørgslen efter europæiske 

film uden for produktionslandet; 

udgår 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/15 

Ændringsforslag  15 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa 

2015/2328(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. understreger, at støtte fra 

uafhængige TV-producenter til 

dramaserier, som ønsker at konkurrere på 

verdensplan, er i gang, navnlig for at skabe 

ægte europæiske løsninger på den 

nuværende efterspørgsel efter serier af høj 

kvalitet, selv om de bedste resultater indtil 

videre er opnået i dokumentar- og 

børnesektoren; 

30. understreger, at støtte fra 

uafhængige TV-producenter til 

dramaserier, som ønsker at konkurrere på 

verdensplan, først og fremmest bør sikres 

af de nationale myndigheder, navnlig for 

at skabe ægte europæiske løsninger på den 

nuværende efterspørgsel efter serier af høj 

kvalitet, selv om de bedste resultater indtil 

videre er opnået i dokumentar- og 

børnesektoren; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/16 

Ændringsforslag  16 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa 

2015/2328(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. anmoder Kommissionen om at 

ændre bonussystemet for samtidig 

premierevisning i biografer og frigivelse til 

video on demand; 

32. anmoder Kommissionen om at 

opretholde bonussystemet med henblik på 

at nægte samtidige udsendelser i biografer 

og video-on-demand-tjenester, i 

betragtning af forskellene mellem de 

europæiske lande og behovet for at tillade 

en første udsendelse i biografer, hvilket 

ofte er et afgørende spørgsmål for mange 

små uafhængige biografer; foreslår, at 

det i et andet trin overvejes at indføre 

visse undtagelser for at give visse film 

hurtigere adgang til VOD, video eller 

nytilkomne medier; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/17 

Ændringsforslag  17 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa 

2015/2328(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 40 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

40. understreger, at stabile og meget 

repræsentative europæiske kulturelle net er 

en uomgængelig forudsætning for 

synligheden af kulturelle og kunstneriske 

aktiviteter, både i Europa og med 

tredjelande, da de ofte er de første til at 

samarbejde med nye områder, sektorer 

eller lande; mener, at deres koordinerende 

samt kultur- og kreativitetsfremmende rolle 

inden for hele kunstområder bør støttes 

med driftstilskud; mener i denne 

forbindelse, at klare og gennemsigtige 

udvælgelseskriterier bør være fastlagt på 

forhånd; 

40. understreger, at stabile og meget 

repræsentative europæiske kulturelle net er 

en uomgængelig forudsætning for 

synligheden af kulturelle og kunstneriske 

aktiviteter, både i Europa og med 

tredjelande, da de ofte er de første til at 

samarbejde med nye områder, sektorer 

eller lande; mener, at deres koordinerende 

samt kultur- og kreativitetsfremmende rolle 

inden for hele kunstområder ikke bør 

støttes med driftstilskud, men kun af 

projekttilskud, eftersom driftstilskud 

udgør en risiko for administrativ og 

finansiel afhængighed og dårlig 

forvaltning af midlerne; mener i denne 

forbindelse, at klare og gennemsigtige 

udvælgelseskriterier bør være fastlagt på 

forhånd; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/18 

Ændringsforslag  18 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa 

2015/2328(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 44 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

44. glæder sig over den kommende 

udvidelse af kulturhovedstadsprogrammet 

til kandidat- og EFTA-lande fra 2020 og 

anbefaler en bedre spredning af denne 

erfaring både inden og uden for EU; 

44. beklager den kommende udvidelse 

af kulturhovedstadsprogrammet til 

kandidat- og EFTA-lande fra 2020, da 

ordningen, som navnet antyder, bør tjene 

til at øge værdien af byer i EU, så meget 

desto mere i en situation med 

budgetstramninger og økonomiske krise; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/19 

Ændringsforslag  19 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa 

2015/2328(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 45 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

45. anbefaler, at det europæiske 

kulturarvsmærke synliggøres, og 

fremhæver betydningen af de (materielle 

og immaterielle) berørte områder for så 

vidt angår europæisk identitet og fremme 

af en fælles følelse af at høre til i Europa, 

at opbygge EU og at lære om 

forskelligartet kulturarv for en bedre 

fremtid; 

45. anbefaler, at det europæiske 

kulturarvsmærke synliggøres og fremhæver 

betydningen af de (materielle og 

immaterielle) berørte områder for så vidt 

angår medlemsstaternes nationale identitet 

og værdsættelse af den europæiske 

civilisation gennem en fælles kulturarv; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/20 

Ændringsforslag  20 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa 

2015/2328(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 47 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

47. anmoder Kommissionen om at 

overveje metoder til at lette adgangen for 

flygtninge med kunstnerbaggrund til 

programmet Et Kreativt Europa; 

udgår 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/21 

Ændringsforslag  21 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa 

2015/2328(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 55 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

55. glæder sig i lyset af den betydelige 

tilstrømning af migranter og flygtninge i 

EU i de seneste år over programmets 

voksende tværkulturelle dimension, som 

forhåbentlig vil resultere i flere projekter, 

der fremmer kulturel mangfoldighed og 

tværkulturel dialog samt flersprogethed 

fra 2017 og frem; understreger, at dette 

aspekt bør støttes som en fast 

programkomponent, eftersom kulturel 

integration sandsynligvis vil forblive en 

udfordring i mange medlemsstater i de 

kommende år; 

udgår 

Or. en 

 

 


