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22.2.2017 A8-0030/1 

Ändringsförslag  1 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Genomförande av programmet Kreativa Europa 

2015/2328(INI) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av artiklarna 167 och 173 

i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, 

– med beaktande av artiklarna 6, 167 och 

173 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, 

 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/2 

Ändringsförslag  2 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Genomförande av programmet Kreativa Europa 

2015/2328(INI) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av sin resolution av den 

19 januari 2016 om rollen för 

interkulturell dialog, kulturell mångfald 

och utbildning när det gäller att främja 

EU:s grundläggande värderingar2, 

___________  

2 Antagna texter, P8_TA(2016)0005. 

utgår 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/3 

Ändringsförslag  3 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Genomförande av programmet Kreativa Europa 

2015/2328(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl C 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Programmet Kreativa Europa, i 

synnerhet dess delprogram Kultur, är 

allvarligt underfinansierat och har därför 

stora svårigheter att tillmötesgå högt 

ställda förväntningar. 

C. Programmet Kreativa Europa, däribland 

dess delprogram Kultur, har en total 

budget på 1,46 miljarder euro för 

perioden 2014–2020 under rubrik 3 i den 

fleråriga budgetramen. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/4 

Ändringsförslag  4 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Genomförande av programmet Kreativa Europa 

2015/2328(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl H 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

H. Det sektorsövergripande 

programområdet har endast till viss del 

utvecklat sitt strategiska mål att främja 

transnationellt och sektorsövergripande 

kulturellt samarbete. 

H. Det sektorsövergripande 

programområdet har endast till viss del 

utvecklat sitt strategiska mål att främja 

transnationellt och sektorsövergripande 

kulturellt samarbete, främst på grund av 

spridningen i dess uppdrag och därutöver 

dess särskilda insats för social integration 

av flyktingar. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/5 

Ändringsförslag  5 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Genomförande av programmet Kreativa Europa 

2015/2328(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl M 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

M. En särskild ansökningsgenomgång för 

integration av flyktingar i det europeiska 

samhället lanserades 2016 inom det 

sektorsövergripande programområdet för 

att främja och stödja kreativitet och 

interkulturell dialog. 

M. En särskild ansökningsgenomgång för 

integration av flyktingar i det europeiska 

samhället lanserades 2016 inom det 

sektorsövergripande programområdet för 

att främja och stödja kreativitet och 

interkulturell dialog. Denna insats 

finansierades 2015 med en summa som 

uppgick till 1,6 miljoner euro. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/6 

Ändringsförslag  6 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Genomförande av programmet Kreativa Europa 

2015/2328(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl O 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

O. Även om förordningen föreskriver att 

bilaterala avtal ska upprättas med 

tredjeländer för att de ska kunna delta i 

programmet eller delar av det, har hittills 

endast ett fåtal länder fullföljt 

förfarandet. 

O. Även om förordningen föreskriver att 

bilaterala avtal ska upprättas med 

tredjeländer för att de ska kunna delta i 

programmet eller delar av det, borde 

Kreativa Europas begränsade budget, 

men även dess särskilda mål knutna till 

europeisk kultur, resultera i ett fokus på 

ansökningar från medlemsstaterna. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/7 

Ändringsförslag  7 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Genomförande av programmet Kreativa Europa 

2015/2328(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl R 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

R. Andelen framgångsrika sökande är 15 % 

i Kultur och 44 % i Media, men ännu lägre 

(32 %) i det sistnämnda om automatiska 

system inte beaktas. 

R. Andelen framgångsrika sökande är 15 % 

i Kultur och 44 % i Media, men ännu lägre 

(32 %) i det sistnämnda om automatiska 

system inte beaktas. Det bör dessutom 

betonas att när det gäller delprogrammet 

Kultur kommer de utvalda projekten 

främst från icke vinstdrivande 

organisationer, vilket skulle kunna 

uppfattas som en antydan om att 

programmet misslyckas med att finansiera 

vinstdrivande organisationer, såsom 

medelstora företag. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/8 

Ändringsförslag  8 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Genomförande av programmet Kreativa Europa 

2015/2328(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att öka budgeten för 

Kreativa Europa för att bringa den i linje 

både med EU-medborgarnas 

förväntningar och med ambitionerna i 

varje delprogram, och därmed acceptera 

att värdet av kulturell produktion inte 

enbart kan mätas i ekonomiska termer 

och samtidigt uppnå större effektivitet och 

bättre resultat. 

1. Europaparlamentet föreslår att 

medlemsstaterna inför en optimerad 

förvaltning av tillgängliga medel, i 

synnerhet genom att återupprätta 

balansen mellan delprogrammen Kultur 

och Media och stoppa varje annan 

utvidgning av målen eller deltagande 

tredjeländer i syfte att fokusera på 

nyckelprojekt från 

medlemsstatskandidater. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/9 

Ändringsförslag  9 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Genomförande av programmet Kreativa Europa 

2015/2328(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att arbeta så nära som 

möjligt med Unesco, Europarådet och 

OECD för att utveckla en starkare grundval 

av gemensamma bidrag för genomförande 

av programmål och konsekvensbedömning, 

framför allt när det gäller den 

internationella dimensionen och i fråga om 

respekten för de specifikt mänskliga och 

ekonomiska värdena av kultur och 

skapande. 

6. Europaparlamentet påminner om 

möjligheten för medlemsstaterna att 

arbeta så nära som möjligt med Unesco, 

Europarådet och OECD för att utveckla en 

starkare grundval av gemensamma bidrag 

för genomförande av programmål och 

konsekvensbedömning, framför allt när det 

gäller den internationella dimensionen och 

i fråga om respekten för de specifikt 

mänskliga och ekonomiska värdena av 

kultur och skapande. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/10 

Ändringsförslag  10 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Genomförande av programmet Kreativa Europa 

2015/2328(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens och Eaceas pågående 

arbete för att ändra det automatiska 

poängsystemet i syfte att möjliggöra 

verkligt lika villkor, med beaktande, på ett 

balanserat sätt, av alla de kriterier som 

nämns i programmet Kreativa Europa 

(transnationell beskaffenhet, utveckling 

av transnationellt samarbete, 

stordriftsfördelar, kritisk massa, 

hävstångseffekt) samt 

produktionskapaciteten och de befintliga 

nationella systemen för stöd till den 

audiovisuella industrin. 

21. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens och Eaceas pågående 

arbete för att ändra det automatiska 

poängsystemet, eftersom det kan leda till 

”positiv diskriminering” av länder med 

lägre produktionskapacitet, vilket 

missgynnar projektens konstnärliga 

kvalitet och innovationspotential, och 

följaktligen ”straffa” länder med högre 

produktionskapacitet.  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/11 

Ändringsförslag  11 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Genomförande av programmet Kreativa Europa 

2015/2328(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet rekommenderar att 

det europeiska audiovisuella kulturarvet 

skyddas och görs tillgängligt för studier, 

publikengagemang och ekonomisk 

utveckling genom digitalisering av filmer 

och audiovisuella arkiv. 

24. Europaparlamentet rekommenderar att 

det europeiska audiovisuella kulturarvet 

skyddas och görs tillgängligt för studier, 

publikengagemang och ekonomisk 

utveckling genom digitalisering av filmer 

och audiovisuella arkiv, samtidigt som 

respekten för upphovsrätt och närstående 

rättigheter säkerställs. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/12 

Ändringsförslag  12 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Genomförande av programmet Kreativa Europa 

2015/2328(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet understryker att den 

europeiska audiovisuella sektorn, i ett 

internationellt och alltmer konkurrensutsatt 

filmlandskap, fortfarande behöver 

upprätthålla åtgärder för att skydda sin 

mångfald och sitt oberoende. Parlamentet 

betonar att direkt stöd till den europeiska 

audiovisuella produktionen behövs, 

särskilt under projektutvecklingsfasen, 

och bör ske genom att bredda 

utbildningen till att omfatta fler 

verksamheter och stärka sektorns 

konkurrenskraft. 

25. Europaparlamentet understryker att 

medlemsstaternas audiovisuella sektorer, i 

ett internationellt och alltmer 

konkurrensutsatt filmlandskap, fortfarande 

behöver stödjas, och för att detta ska 

kunna ske måste vi bedriva en politik som 

bekämpar skattemässig och social 

dumpning och låter medlemsstaterna 

skydda sin kulturindustri och kulturella 

undantag, säkerställer att 

kulturområdena, medierna och de 

kreativa branscherna hålls utanför 

frihandelsavtal, samt ta fram 

utbildningar, inte minst genom 

underlättat lärande, för att fler åtgärder 

ska vidtas och ge lämplig tyngd åt 

fortbildningsprogram för utbildare (train-

the-trainer). 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/13 

Ändringsförslag  13 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Genomförande av programmet Kreativa Europa 

2015/2328(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 27 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet tillstår att 

europeiska nätplattformar ännu inte är 

konkurrenskraftiga på internationell nivå, 

trots det stöd som tillhandahållits för 

distribution på nätet, och att europeiskt 

innehåll på befintliga plattformar är svårt 

att hitta eller komma åt. 

27. Europaparlamentet tillstår att 

europeiska nätplattformar ännu inte är 

konkurrenskraftiga på internationell nivå, 

trots det stöd som tillhandahållits för 

distribution på nätet, och att europeiskt 

innehåll på befintliga plattformar är svårt 

att hitta eller komma åt. Parlamentet 

framhåller att många europeiska länder 

har en enorm potential inom innovation 

och ny teknik, och att det därför handlar 

om att låta dem utveckla dessa sektorer 

genom ambitiösa nationella politiska 

strategier i syfte att säkra sin ställning på 

den internationella marknaden. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/14 

Ändringsförslag  14 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Genomförande av programmet Kreativa Europa 

2015/2328(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 29 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

29. Europaparlamentet betonar att 

kommissionen behöver lägga fram ett 

datadrivet projekt för europeiskt 

publikengagemang med målet att 

undersöka och stärka kapaciteten hos 

Europas sektor för audiovisuella medier 

och film för att samla in, analysera och 

förutsäga data om publikbeteenden i syfte 

att öka efterfrågan på ickenationella 

europeiska filmer. 

utgår 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/15 

Ändringsförslag  15 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Genomförande av programmet Kreativa Europa 

2015/2328(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 30 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

30. Europaparlamentet understryker att 

stödet till oberoende tv-producenter för 

fiktionsserier som strävar efter att 

konkurrera på global nivå fortfarande 

tillhandahålls, inte minst i syfte att skapa 

genuint europeiska svar på den stora 

efterfrågan på högkvalitativa tv-serier, 

även om de bästa resultaten hittills ser ut 

att ha uppnåtts i sektorerna för 

dokumentärer och barnprogram. 

30. Europaparlamentet understryker att 

stödet till oberoende tv-producenter för 

fiktionsserier som strävar efter att 

konkurrera på global nivå bör säkerställas, 

i huvudsak av nationella myndigheter, 

inte minst i syfte att skapa genuint 

europeiska svar på den stora efterfrågan på 

högkvalitativa tv-serier, även om de bästa 

resultaten hittills ser ut att ha uppnåtts i 

sektorerna för dokumentärer och 

barnprogram. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/16 

Ändringsförslag  16 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Genomförande av programmet Kreativa Europa 

2015/2328(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 32 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

32. Europaparlamentet ber kommissionen 

att ändra bonussystemet för urpremiärer 

som sker samtidigt på biografer och 

beställvideo. 

32. Europaparlamentet ber kommissionen 

att behålla bonussystemet i syfte att neka 

till samtidig visning på biografer och via 

beställvideotjänster, med tanke på 

skillnaderna mellan europeiska länder 

och behovet av att tillåta en första visning 

på biografer, vilket ofta är en avgörande 

fråga för många små oberoende 

biografer. Parlamentet föreslår att man i 

ett andra led överväger att inrätta vissa 

undantag i syfte att tillåta snabbare 

tillgång för vissa filmer till beställvideo, 

video eller nya medier. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/17 

Ändringsförslag  17 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Genomförande av programmet Kreativa Europa 

2015/2328(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 40 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

40. Europaparlamentet insisterar på att 

stabila och i hög grad representativa 

europeiska kulturnätverk är grundläggande 

för kulturens och den konstnärliga 

verksamhetens synlighet, både i EU och i 

förhållande till tredjeländer, eftersom de 

ofta är de första att inleda samarbete inom 

nya områden, i nya sektorer eller länder. 

Parlamentet anser att de i sin roll som 

samordnare av insatser och som främjare 

av kultur och kreativitet för konstnärliga 

domäner med stor täckning bör stödjas 

med driftsbidrag. Parlamentet menar med 

avseende på detta att tydliga och öppna 

urvalskriterier bör fastställas på förhand. 

40. Europaparlamentet insisterar på att 

stabila och i hög grad representativa 

europeiska kulturnätverk är grundläggande 

för kulturens och den konstnärliga 

verksamhetens synlighet, både i EU och i 

förhållande till tredjeländer, eftersom de 

ofta är de första att inleda samarbete inom 

nya områden, i nya sektorer eller länder. 

Parlamentet anser att de i sin roll som 

samordnare av insatser och som främjare 

av kultur och kreativitet för konstnärliga 

domäner med stor täckning inte bör stödjas 

med driftsbidrag, utan endast med 

projektbidrag, med tanke på att 

driftsbidrag utgör en risk för 

administrativt och finansiellt beroende 

och misshushållning med medel. 

Parlamentet menar med avseende på detta 

att tydliga och öppna urvalskriterier bör 

fastställas på förhand. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/18 

Ändringsförslag  18 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Genomförande av programmet Kreativa Europa 

2015/2328(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 44 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

44. Europaparlamentet välkomnar den 

kommande utvidgningen av det europeiska 

kulturhuvudstadsprogrammet till 

kandidatländer och Eftaländer fr.o.m. 2020 

och rekommenderar att denna erfarenhet 

ges bättre spridning inom och utanför 

EU. 

44. Europaparlamentet beklagar den 

kommande utvidgningen av det europeiska 

kulturhuvudstadsprogrammet till 

kandidatländer och Eftaländer fr.o.m. 

2020, eftersom programmet, som namnet 

antyder, bör tjäna till att stärka värdet på 

EU-städer, särskilt under rådande 

budgetåtstramningar och ekonomisk kris. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/19 

Ändringsförslag  19 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Genomförande av programmet Kreativa Europa 

2015/2328(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 45 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

45. Europaparlamentet rekommenderar att 

det europeiska kulturarvsmärket ges större 

synlighet och betonar betydelsen av de 

berörda (materiella och immateriella) 

platserna för den europeiska identiteten 

och främjandet av en gemensam känsla 

av europeisk tillhörighet, 

unionsbyggandet och när det gäller att 

lära sig mer om olika kulturarv för en 

bättre framtid. 

45. Europaparlamentet rekommenderar att 

det europeiska kulturarvsmärket ges större 

synlighet och betonar betydelsen av de 

berörda (materiella och immateriella) 

platserna för medlemsstaternas nationella 

identitet och tillvaratagandet av den 

europeiska civilisationen som ett 

gemensamt kulturarv. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/20 

Ändringsförslag  20 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Genomförande av programmet Kreativa Europa 

2015/2328(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 47 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

47. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att överväga hur man kan 

underlätta tillträde för konstnärligt 

bevandrade flyktingar till programmet 

Kreativa Europa. 

utgår 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/21 

Ändringsförslag  21 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Genomförande av programmet Kreativa Europa 

2015/2328(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 55 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

55. Europaparlamentet välkomnar, mot 

bakgrund av det stora flödet av migranter 

och flyktingar som kommit till EU de 

senaste åren, programmets växande 

interkulturella dimension, som 

förhoppningsvis från och med 2017 

kommer att leda till flera projekt som 

främjar kulturell mångfald och 

interkulturell dialog samt flerspråkighet. 

Parlamentet understryker att det bör få 

stöd som ett återkommande 

programinslag eftersom kulturell 

integration antagligen kommer att 

fortsätta att vara en utmaning för många 

medlemsstater under flera år framöver. 

utgår 

Or. en 

 

 


