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21.3.2019 A8-0156/153

Ändringsförslag 153
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0156/2019
Silvia Costa
Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Främjandet av den kulturella 
mångfalden i Europa förutsätter att det 
finns livskraftiga och härdiga kulturella 
och kreativa sektorer som är i stånd att 
skapa, framställa och sprida sina verk till 
en omfångsrik och heterogen europeisk 
publik. Därigenom utvidgas deras 
kommersiella potential, vilket bidrar till 
hållbar tillväxt och skapandet av 
arbetstillfällen. När kreativitet främjas 
bidrar det dessutom till att 
konkurrenskraften ökar och innovationerna 
stimuleras inom de industriella 
värdekedjorna. Trots de framsteg som 
gjorts under senare tid, är den kulturella 
och kreativa marknaden i Europa alltjämt 
splittrad mellan olika länder och språk, 
vilket gör det svårt för de kulturella och 
kreativa sektorerna att fullt ut dra nytta av 
EU:s inre marknad, och särskilt då den 
digitala inre marknaden.

(5) Främjandet av den kulturella 
mångfalden i Europa förutsätter kulturell 
och konstnärlig yttrandefrihet, lämpligt 
offentligt stöd, rättvisa avtalsvillkor för 
konstnärer och kulturaktörer samt 
livskraftiga och härdiga kulturella och 
kreativa sektorer som är i stånd att vara 
innovativa, skapa, framställa och sprida 
sina verk till en omfångsrik och heterogen 
europeisk publik. Därigenom ökas deras 
tillgång till och skapande av kreativt 
innehåll och kunnande, vilket bidrar till 
välstånd och skapandet av arbetstillfällen, 
samtidigt som konkurrenskraften ökar och 
innovationerna stimuleras inom de 
industriella värdekedjorna. Trots de 
framsteg som gjorts under senare tid, är 
den kulturella och kreativa marknaden i 
Europa alltjämt splittrad mellan olika 
länder och språk, vilket gör det svårt för de 
kulturella och kreativa sektorerna att fullt 
ut dra nytta av EU:s inre marknad, och 
särskilt då den digitala inre marknaden.
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21.3.2019 A8-0156/154

Ändringsförslag 154
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0156/2019
Silvia Costa
Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Programmet bör ta de kulturella och 
kreativa sektorernas dubbla karaktär i 
beaktande genom att dels erkänna 
kulturens inneboende och artistiska värde, 
dels dessa sektorers ekonomiska värde, 
inbegripet deras bidrag till tillväxt och 
konkurrenskraft, kreativitet och innovation 
i vidare bemärkelse. Detta förutsätter 
starka kulturella och kreativa sektorer i 
Europa, framförallt en dynamisk europeisk 
audiovisuell industri, med hänsyn till dess 
förmåga att nå en stor publik och dess 
ekonomiska betydelse, vilken inkluderar de 
övriga kreativa sektorerna, liksom 
kulturturismen. Konkurrensen på de 
globala audiovisuella marknaderna har 
emellertid ytterligare intensifierats genom 
den digitala omvälvningen, dvs. 
förändringarna i medieproduktionen, 
liksom konsumtionen och de globala 
plattformarnas allt starkare position när det 
gäller innehållsdistributionen. Därför finns 
det ett behov av att intensifiera stödet till 
den europeiska industrin.

(6) Programmet bör ta de kulturella och 
kreativa sektorernas mångfaldiga karaktär 
i beaktande genom att erkänna kulturens 
inneboende och artistiska värde, liksom 
dessa sektorers sociala och ekonomiska 
värde, inbegripet deras bidrag till 
interkulturell dialog, social 
sammanhållning, välstånd, 
konkurrenskraft, kreativitet och innovation 
i vidare bemärkelse. Detta förutsätter 
starka kulturella och kreativa sektorer i 
Europa, framförallt en dynamisk europeisk 
audiovisuell industri, med hänsyn till dess 
förmåga att nå en stor publik på lokal och 
nationell nivå samt unionsnivå och till 
dess ekonomiska betydelse, vilken 
inkluderar de övriga kreativa sektorerna, 
liksom en hållbar kulturturism, särskilt 
när det gäller lokala värdekedjor. 
Konkurrensen på de globala audiovisuella 
marknaderna har emellertid ytterligare 
intensifierats genom den digitala 
omvälvningen, dvs. förändringarna i 
medieproduktionen, liksom konsumtionen 
och de globala plattformarnas allt starkare 
position när det gäller 
innehållsdistributionen. Därför finns det ett 
behov av att intensifiera stödet till den 
europeiska industrin, särskilt små och 
medelstora företag.
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Ändringsförslag 155
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0156/2019
Silvia Costa
Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Programområdet Media bör 
framför allt stödja oberoende 
audiovisuella produktionsbolag, som 
utgör ett ovärderligt uttryck för kulturell 
mångfald, men som ofta stöter på hinder 
när det gäller att få tillräcklig 
finansiering och konkurrera med globala 
aktörer. 
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21.3.2019 A8-0156/156

Ändringsförslag 156
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0156/2019
Silvia Costa
Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I linje med kommissionens 
meddelande av den 22 juli 201419 om en 
integrerad kulturarvsstrategi för Europa, 
bör de relevanta politikområdena och 
instrumenten lyfta fram de långsiktiga och 
hållbarhetsfrämjande värden som ligger i 
Europas kulturarv och utveckla ett mer 
integrerat tillvägagångssätt för att bevara, 
skydda och stödja kulturarvet.

(15) I linje med kommissionens 
meddelande av den 22 juli 201419 om en 
integrerad kulturarvsstrategi för Europa, 
bör de relevanta politikområdena och 
instrumenten lyfta fram de långsiktiga och 
hållbarhetsfrämjande värden som ligger i 
Europas materiella och immateriella 
kulturarv och utveckla ett mer integrerat 
tillvägagångssätt för att bevara, sprida, 
skydda och stödja kulturarvet, bland annat 
genom att digitalisera det.

_________________ _________________
19 COM/2014/ 477 final 19 COM/2014/ 477 final

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/157

Ändringsförslag 157
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0156/2019
Silvia Costa
Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) I linje med kommissionens 
meddelande Investera i en smart, innovativ 
och hållbar industri – en förnyad strategi 
för EU:s industripolitik av den 13 
september 201720 bör kommande åtgärder 
bidra till en samordning av kreativitet, 
design och avancerad teknik för att 
åstadkomma nya industriella värdekedjor 
och vitalisera den traditionella industrins 
konkurrenskraft.

(16) I linje med kommissionens 
meddelande Investera i en smart, innovativ 
och hållbar industri – en förnyad strategi 
för EU:s industripolitik av den 13 
september 201720 bör kommande åtgärder 
bidra till en samordning av kreativitet, 
design och avancerad teknik för att 
åstadkomma nya industriella värdekedjor 
och företagsmodeller samt vitalisera den 
traditionella industrins konkurrenskraft. I 
detta avseende bör programområdet 
Media stödja utvecklingen av innovativa 
lokala, nationella och europeiska 
onlineplattformar för beställvideosektorn.

_________________ _________________
20 COM (2017)479 final 20 COM (2017)479 final
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21.3.2019 A8-0156/158

Ändringsförslag 158
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0156/2019
Silvia Costa
Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Särskilda åtgärder bör vidtas för 
att öka programdeltagandet för dels 
mikroföretag och uppstartsföretag på 
grund av deras begränsade finansiella 
kapacitet och svårigheter att få tillgång 
till privat finansiering, dels små och 
medelstora företag etablerade i regioner 
som drabbats av naturkatastrofer, 
exempelvis jordbävningar och 
översvämningar. Naturkatastrofer har 
allvarliga effekter på regionernas 
välstånd, sociala sammanhållning och 
ekonomi. Med tanke på detta har 
genomförandet av initiativ med 
anknytning till konst, kultur och 
kreativitet möjlighet att ge befolkningen i 
dessa regioner nya krafter, öka deras 
medvetenhet om sin sociala och kulturella 
identitet samt stärka deras ekonomiska 
resiliens. En lämplig andel av den totala 
finansieringsramen för programmet bör 
därför anslås för deltagandet av 
mikroföretag och uppstartsföretag samt 
små och medelstora företag etablerade i 
områden som drabbats av 
naturkatastrofer. Programmet bör även 
fastställa högre samfinansieringsnivåer 
för kostnader i samband med verksamhet 
som stöds av sådana mikroföretag, 
uppstartsföretag och små och medelstora 
företag.
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21.3.2019 A8-0156/159

Ändringsförslag 159
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0156/2019
Silvia Costa
Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) de kulturella och kreativa 
sektorerna: alla sektorer vars verksamhet 
bygger på kulturella värden eller 
konstnärliga och andra individuella eller 
kollektiva kreativa uttryck. Verksamheten 
får omfatta utveckling, skapande, 
produktion, spridning och bevarande av 
varor och tjänster som förkroppsligar 
kulturella, konstnärliga eller andra kreativa 
uttryck, liksom närliggande funktioner som 
utbildning eller förvaltning. Den kommer 
att kunna skapa innovation och 
arbetstillfällen, särskilt utgående från 
immateriella rättigheter. I de kulturella 
och kreativa sektorerna ingår bland annat 
arkitektur, arkiv, bibliotek och museer, 
konsthantverk, det audiovisuella området 
(detta inkluderar film, television, dataspel 
och multimedia), materiellt och 
immateriellt kulturarv, design (inklusive 
modedesign), festivaler, musik, litteratur, 
scenkonst, böcker och förlagsverksamhet, 
radio och bildkonst.

(2) de kulturella och kreativa 
sektorerna: alla sektorer vars verksamhet 
bygger på kulturella värden eller 
konstnärliga och andra individuella eller 
kollektiva kreativa uttryck, oavsett om 
verksamheten är marknadsorienterad 
eller inte. Verksamheten får omfatta 
utveckling, skapande, produktion, 
spridning och bevarande av varor och 
tjänster som förkroppsligar kulturella, 
konstnärliga eller andra kreativa uttryck, 
liksom närliggande funktioner som 
utbildning eller förvaltning. I de kulturella 
och kreativa sektorerna ingår bland annat 
arkitektur, arkiv, bibliotek och museer, 
konsthantverk och traditionellt hantverk, 
det audiovisuella området (detta inkluderar 
film, television, dataspel och multimedia), 
materiellt och immateriellt kulturarv, 
design (inklusive modedesign), festivaler, 
musik, litteratur, scenkonst, böcker och 
förlagsverksamhet, radio och bildkonst.

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/160

Ändringsförslag 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0156/2019
Silvia Costa
Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Öka medborgarnas tillgång till och 
deltagande i kulturlivet.

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/161

Ändringsförslag 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0156/2019
Silvia Costa
Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Förslag till förordning
Artikel 4 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Bevara och sprida det materiella 
och immateriella kulturarvet genom 
digitalisering och andra initiativ som 
beaktar den senaste digitala tekniken.

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/162

Ändringsförslag 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0156/2019
Silvia Costa
Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Öka tillgången till europeiska 
audiovisuella verk för personer med 
funktionsnedsättning, i synnerhet för 
personer med syn- eller 
hörselnedsättning.

Or. en


