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Ændringsforslag 153
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
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Betænkning A8-0156/2019
Silvia Costa
Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Fremme af den europæiske 
kulturelle mangfoldighed afhænger af, at 
der eksisterer blomstrende og 
modstandsdygtige kulturelle og kreative 
sektorer, som er i stand til at skabe, 
producere og distribuere deres værker til et 
stort og varieret europæisk publikum. Dette 
udvider deres forretningspotentiale og 
bidrager til bæredygtig vækst og 
jobskabelse. Desuden bidrager fremme af 
kreativitet til at styrke konkurrenceevnen 
og til at sætte gang i innovationen i de 
industrielle værdikæder. På trods af de 
seneste fremskridt bliver det europæiske 
kulturelle og kreative marked ved at være 
splittet op efter nationale og sproglige 
grænser, hvilket ikke gør det muligt for de 
kulturelle og kreative sektorer fuldt ud at 
udnytte det indre marked og navnlig det 
digitale indre marked.

(5) Fremme af den europæiske 
kulturelle mangfoldighed afhænger af 
friheden til kulturel og kunstnerisk 
udfoldelse, passende offentlig støtte, 
rimelige kontraktvilkår for kunstnere og 
kulturelle aktører samt af, at der eksisterer 
blomstrende og modstandsdygtige 
kulturelle og kreative sektorer, som er i 
stand til at innovere, skabe, producere og 
distribuere deres værker til et stort og 
varieret europæisk publikum. Dette øger 
adgangen til og skabelsen af kreativt 
indhold og viden og bidrager til velstand 
og jobskabelse, samtidig med at det styrker 
konkurrenceevnen og sætter gang i 
innovationen i de industrielle værdikæder. 
På trods af de seneste fremskridt bliver det 
europæiske kulturelle og kreative marked 
ved at være splittet op efter nationale og 
sproglige grænser, hvilket ikke gør det 
muligt for de kulturelle og kreative 
sektorer fuldt ud at udnytte det indre 
marked og navnlig det digitale indre 
marked.
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Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Programmet bør tage hensyn til de 
kulturelle og kreative sektorers dobbelte 
karakter og både anerkende kulturens 
iboende og kunstneriske værdi samt disse 
sektorers økonomiske værdi, herunder 
deres brede samfundsmæssige bidrag til 
vækst og konkurrenceevne, kreativitet og 
innovation. Dette kræver stærke 
europæiske kulturelle og kreative sektorer, 
navnlig en dynamisk europæisk 
audiovisuel industri med tanke på dens 
evne til at nå ud til store publikummer og 
dens økonomiske betydning, herunder for 
andre kreative sektorer såvel som for 
kulturturisme. Imidlertid er konkurrencen 
på de globale audiovisuelle markeder 
blevet yderligere intensiveret som følge af 
digitaliseringens stadigt større 
konsekvenser, f.eks. ændringer i 
medieproduktion og -forbrug samt globale 
platformes styrkede position, hvad angår 
distribution af indhold. Der er derfor behov 
for at øge støtten til den europæiske 
industri.

(6) Programmet bør tage hensyn til de 
kulturelle og kreative sektorers talrige 
facetter og både anerkende kulturens 
iboende og kunstneriske værdi samt disse 
sektorers sociale og økonomiske værdi, 
herunder deres brede samfundsmæssige 
bidrag til interkulturel dialog, social 
samhørighed, velstand og 
konkurrenceevne, kreativitet og innovation. 
Dette kræver stærke europæiske kulturelle 
og kreative sektorer, navnlig en dynamisk 
europæisk audiovisuel industri med tanke 
på dens evne til at nå ud til store 
publikummer på lokalt, nationalt og 
europæisk plan og dens økonomiske 
betydning, herunder for andre kreative 
sektorer såvel som for bæredygtig 
kulturturisme, navnlig med hensyn til 
lokale værdikæder. Imidlertid er 
konkurrencen på de globale audiovisuelle 
markeder blevet yderligere intensiveret 
som følge af digitaliseringens stadigt større 
konsekvenser, f.eks. ændringer i 
medieproduktion og -forbrug samt globale 
platformes styrkede position, hvad angår 
distribution af indhold. Der er derfor behov 
for at øge støtten til den europæiske 
industri, navnlig SMV'er.
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Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Programområdet Media bør især 
støtte uafhængige audiovisuelle 
produktionsselskaber, der udgør et 
uvurderligt udtryk for kulturel 
mangfoldighed, men ofte støder på 
forhindringer med hensyn til at få adgang 
til passende finansiering og i 
konkurrencen med globale aktører.
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Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) I tråd med Kommissionens 
meddelelse "På vej mod en integreret 
tilgang til kulturarv i Europa" af 22. juli 
201419 bør de relevante politikker og 
instrumenter frembringe den langsigtede 
og bæredygtige værdi af Europas kulturarv 
og udvikle en mere integreret tilgang til 
dens bevarelse, værdsættelse og støtte.

(15) I tråd med Kommissionens 
meddelelse "På vej mod en integreret 
tilgang til kulturarv i Europa" af 22. juli 
201419 bør de relevante politikker og 
instrumenter frembringe den langsigtede 
og bæredygtige værdi af Europas 
materielle og immaterielle kulturarv og 
udvikle en mere integreret tilgang til dens 
bevarelse, formidling, værdsættelse og 
støtte, herunder gennem digitalisering.

_________________ _________________
19 COM/2014/0477 final 19 COM/2014/0477.
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Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) I tråd med Kommissionens 
meddelelse "Investering i en intelligent, 
innovativ og bæredygtig industri – En ny 
strategi for Unionens industripolitik" af 13. 
september 201720 bør fremtidige aktioner 
bidrage til at integrere kreativitet, design 
og de nyeste teknologier for at skabe nye 
industrielle værdikæder og forbedre 
konkurrenceevnen hos traditionelle 
industrier.

(16) I tråd med Kommissionens 
meddelelse "Investering i en intelligent, 
innovativ og bæredygtig industri – En ny 
strategi for Unionens industripolitik" af 
13. september20 bør fremtidige aktioner 
bidrage til at integrere kreativitet, design 
og de nyeste teknologier for at skabe nye 
industrielle værdikæder og 
forretningsmodeller og forbedre 
konkurrenceevnen hos traditionelle 
industrier. I denne forbindelse bør der 
med programområdet Media ydes støtte til 
udviklingen af innovative lokale, 
nationale og europæiske onlineplatforme 
til videostreaming.

_________________ _________________
20 COM (2017)479 final 20 COM(2017)0479.
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Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27 a) Der bør træffes specifikke 
foranstaltninger for at øge deltagelsen i 
programmet af dels mikrovirksomheder 
og nystartede virksomheder på grund af 
deres begrænsede finansielle kapacitet og 
vanskeligheder med at få adgang til privat 
finansiering, dels SMV'er beliggende i 
regioner, som er ramt af naturkatastrofer, 
f.eks. jordskælv og oversvømmelser. 
Naturkatastrofer har alvorlige 
konsekvenser for regionernes velfærd, 
sociale samhørighed og økonomi. I den 
forbindelse har gennemførelsen af 
initiativer med tilknytning til kunst, kultur 
og kreativitet potentiale til at give 
befolkningen i disse regioner ny gejst, øge 
deres bevidsthed om deres sociale og 
kulturelle identitet samt øge deres 
økonomiske modstandskraft. Set i lyset 
heraf bør en passende andel af 
programmets samlede 
finansieringsramme tildeles 
mikrovirksomheder og nystartede 
virksomheder samt SMV'er beliggende i 
regioner, der er ramt af naturkatastrofer. 
Programmet bør også fastsætte højere 
medfinansieringssatser for 
omkostningerne til operationer, der støttes 
af sådanne mikrovirksomheder, 
nystartede virksomheder og SMV'er.
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "kulturelle og kreative sektorer": 
alle sektorer, hvis aktiviteter er baseret på 
kulturelle værdier eller kunstneriske og 
andre individuelle eller kollektive kreative 
udtryksformer. Disse aktiviteter omfatter 
udvikling, skabelse, fremstilling, 
formidling og bevarelse af varer og 
tjenesteydelser, som giver kulturelle, 
kunstneriske eller andre kreative 
udfoldelser konkret form, samt funktioner i 
tilknytning hertil som undervisning eller 
forvaltning. De vil have potentiale til at 
skabe innovation og arbejdspladser, 
navnlig på grundlag af intellektuel 
ejendomsret. Disse sektorer omfatter 
arkitektur, arkiver, biblioteker og museer, 
kunsthåndværk, audiovisuelle produktioner 
(såsom film, tv, videospil og multimedier), 
materiel og immateriel kulturarv, design 
(herunder modedesign), festivaler, musik, 
litteratur, udøvende kunstarter, bøger og 
forlagsvirksomhed, radio og visuelle 
kunstarter

(2) "kulturelle og kreative sektorer": 
alle sektorer, hvis aktiviteter er baseret på 
kulturelle værdier eller kunstneriske og 
andre individuelle eller kollektive kreative 
udtryksformer, hvad enten disse aktiviteter 
er markedsorienterede eller ej. Disse 
aktiviteter omfatter udvikling, skabelse, 
fremstilling, formidling og bevarelse af 
varer og tjenesteydelser, som giver 
kulturelle, kunstneriske eller andre kreative 
udfoldelser konkret form, samt funktioner i 
tilknytning hertil som undervisning eller 
forvaltning. Disse sektorer omfatter 
arkitektur, arkiver, biblioteker og museer, 
kunsthåndværk og traditionelle håndværk, 
audiovisuelle produktioner (såsom film, 
TV, videospil og multimedier), materiel og 
immateriel kulturarv, design (herunder 
modedesign), festivaler, musik, litteratur, 
udøvende kunstarter, bøger og 
forlagsvirksomhed, radio og visuelle 
kunstarter
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra -a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) at øge borgernes adgang til og 
deltagelse i kulturlivet
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Ændringsforslag 161
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Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) 
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at bevare og udbrede den 
materielle og immaterielle kulturarv 
gennem digitalisering og andre initiativer, 
der tager højde for de nyeste digitale 
teknologier

Or. en
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) at øge adgangen til europæiske 
audiovisuelle værker for personer med 
handicap, navnlig syns- eller 
hørehæmmede

Or. en


