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FÖRSLAG 

Budgetutskottet uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga 

följande i sitt resolutionsförslag: 

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet mellan parlamentet, rådet och 

kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 2016, särskilt artiklarna 20–24 om 

efterhandsutvärdering av befintlig lagstiftning. 

1. Europaparlamentet är positivt till flera av de effektiviseringsåtgärder avseende 

programförvaltning som har införts sedan 2014. 

2. Europaparlamentet beklagar att bristande ekonomisk förmåga fortsätter att vara ett av de 

största hindren för potentiella sökanden, liksom administrativa och rättsliga hinder. 

Parlamentet uppmanar kommissionen, genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella 

medier och kultur (Eacea) samt Kreativa Europas nationella enheter att försöka åtgärda 

det faktum att kulturella mikrooperatörer är underrepresenterade bland de organisationer 

och vissa sektorer i delprogrammet Kultur som får finansiering. 

3. Europaparlamentet ser fram emot de första resultaten av det finansiella garantiinstrument 

som infördes 2016. Parlamentet förväntar sig att detta nya marknadsinstrument, genom att 

underlätta tillgång till lån för små och medelstora företag och mikroföretag, ska hjälpa till 

att utöka de kulturella och kreativa projekten i de sektorer som står för 4,4 % av EU:s 

BNP och 3,8 % av dess arbetskraft, så att de kan förverkliga sin fulla potential som en 

lovande källa till tillväxt och sysselsättning, och som drivkraft till konkurrenskraft, 

kulturell mångfald och gränsöverskridande samarbete. Parlamentet beklagar dock djupt att 

instrumentet endast kommer att vara funktionellt i de länder som redan har ett liknande 

instrument. 

4. Europaparlamentet noterar att genomförandenivåerna, som hela tiden låg på 100 % eller 

nästan 100 % under 2014 och 2015, visar att programmet är fortsatt relevant. Parlamentet 

ser detta som ett tydligt skäl, med tanke på det utmärkta resultatet, till fortsatt stabil eller 

till och med ökad finansiering under de kommande åren, med hänsyn till instrumentets 

senarelagda budgetprofil. 

5. 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 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 länder i EU under flera år 

framöver. 
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