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FORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. erkender den stigende betydning, som mikrovirksomheder og SMV'er har i de kulturelle 

og kreative sektorer for investeringer, vækst, innovation og beskæftigelse, men også deres 

centrale rolle med hensyn til at bevare og fremme den kulturelle og sproglige 

mangfoldighed; 

2. understreger, at offentliggørelsen af resultaterne af Kommissionens "Survey on access to 

finance for cultural and creative sectors" i oktober 2013 har vist, at kulturelle og kreative 

virksomheder har enorme vanskeligheder med at få adgang til kredit og et anslået 

finansielt behov på mellem 8 mia. EUR og 13,3 mia. EUR; 

3. understreger, at tal fra Eurostat viser, at 2,9 % af EU's arbejdsstyrke, dvs. 6,3 millioner 

personer, var beskæftiget inden for de kulturelle og kreative sektorer i 2014, hvilket er 

sammenligneligt med den andel af arbejdsstyrken, som er beskæftiget i bank- og 

forsikringssektoren; understreger endvidere, at de kulturelle og kreative sektorer tegner sig 

for næsten 4,5 % af den europæiske økonomi, og at næsten 1,4 millioner små og 

mellemstore virksomheder producerer og distribuerer kulturelt og kreativt indhold overalt 

i Europa, og at beskæftigelsen i de kulturelle og kreative sektorer siden 2008 har været 

konstant stigende, hvilket gør dem til nogle af de hurtigst voksende sektorer i den 

europæiske økonomi, der bidrager med omkring 4,2 % af EU's samlede BNP; 

4. anerkender, at kultur og innovation er afgørende faktorer for at hjælpe regionerne med at 

tiltrække investeringer; fremhæver, at arbejdspladserne i de kulturelle og kreative sektorer 

sandsynligvis ikke vil blive udflyttet, eftersom de er knyttet til specifikke kulturelle og 

historiske kompetencer, hvilket også bidrager til at beskytte en bred vifte af traditionel 

kunst og håndværk; fremhæver betydningen af at støtte SMV'er, som driver virksomhed 

på mindretalssprog eller mindre udbredte sprog, hvilket beskytter og fremmer en ægte 

kulturel og sproglig mangfoldighed i Europa, og betydningen af støtte til unges 

opstartsprojekter om kulturbeskyttelse og kulturarv; 

5. understreger, at yderligere fremme af og investeringer i kulturelle og kreative industrier 

vil bidrage til at skabe nye job og bekæmpe ungdomsarbejdsløshed  i betragtning af det 

store antal unge, der tager en uddannelse inden for dette område; understreger, at en nylig 

undersøgelse viser, at de kulturelle og kreative sektorer beskæftiger flere 15-29-årige end 

nogen anden økonomisk sektor (19,1 % af den samlede beskæftigelse i de kulturelle og 

kreative sektorer i forhold til 18,6 % i resten af økonomien)1; opfordrer medlemsstaterne 

til at fremme udviklingen af kulturelle og kreative kompetencer og oprette netværk til 

udvikling af erhvervsfærdigheder mellem uddannelsessystemer, kreative virksomheder og 

kultur- og kunstinstitutioner for at fremme en tværfaglig tilgang; tilskynder EU og 

medlemsstaterne til at udbygge løsninger med henblik på at fremme talenter og udvikle 

færdigheder inden for de kulturelle og kreative sektorer, f.eks. fastlæggelse af innovative 

og fleksible tilskud, der skal støtte kreativitet og innovation samt talentudvikling; 

                                                 
1 Cultural Times - The first global map of cultural and creative industries, december 2015. 
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6. understreger, at en undersøgelse gennemført af Kommissionen i 2013 viser, at hindringer 

for adgang til finansiering i de kulturelle og kreative sektorer har helt særlige 

karakteristika, idet de har sværere ved at tiltrække kapital og investeringer på grund af en 

begrænset database, mangel på let tilgængelig information om finansieringskilder, mangel 

på erhvervsfærdigheder, afhængighed af offentlige investeringsordninger og mangel på 

tilstrækkelige oplysninger som følge af problemer i forbindelse med vurdering af risici og 

værdiansættelsen af immaterielle aktiver såsom intellektuelle ejendomsrettigheder; 

7. understreger derfor, at det med henblik på at forbedre adgangen til finansiering i de 

kulturelle og kreative sektorer er nødvendigt at udvikle  sektorspecifikke løsninger, 

navnlig udvikling af ekspertise inden for evaluering af de specifikke risici forbundet med 

manglende konkret sikkerhedsstillelse, afhængighed af immaterielle aktiver og usikkerhed 

om markedets efterspørgsel i en tid med digitale ændringer; bemærker, at denne ekspertise 

er nødvendig både i mikrovirksomheder og SMV'er samt i finansieringsinstitutterne; 

understreger, at intellektuelle ejendomsrettigheder kan accepteres som sikkerhedsstillelse; 

understreger betydningen af harmoniserede lovgivningsmæssige rammebestemmelser 

vedrørende skat og intellektuel ejendom i EU, der kan bidrage til at tiltrække investeringer 

i og finansiering af SMV'er inden for den kulturelle og kreative sektor; 

8. understreger behovet for at fremme et bedre samspil mellem EU og medlemsstaterne og 

fremme udveksling af bedste praksis blandt medlemsstaterne, og foreslår, at der 

gennemføres yderligere dataanalyser for at øge bevidstheden om og forståelsen af 

investerings- og forretningsmuligheder forbundet med virksomheder i de kulturelle og 

kreative sektorer, såsom foranstaltninger, der tilskynder til digitalisering; 

9. glæder sig, trods den store forsinkelse, over iværksættelsen af garantifaciliteten under 

programmet Et Kreativt Europa, da det er et af de vigtigste midler til at imødekomme det 

presserende behov for at få adgang til lånefinansiering til innovative og bæredygtige 

projekter i de kulturelle og kreative sektorer, der indbefatter mikrovirksomheder, SMV'er, 

mindre nonprofitorganisationer og NGO'er, og en af de vigtigste midler til at sikre den 

nødvendige fair aflønning af indholdsskabere; glæder sig over initiativet til en ordning for 

integreret uddannelse, som garantifaciliteten foreslår banker og finansielle formidlere; 

henstiller kraftigt til, at de nødvendige foranstaltninger træffes i 2016 som fastlagt i 

Kommissionens oprindelige forslag; minder om, at finansieringskløften forventes at 

overstige 1 mia. EUR om året ifølge Kommissionens forudgående vurdering, og at denne 

kløft er omfanget af mistede investeringer, idet virksomheder med sunde 

forretningsstrategier og gode risikoprofiler enten får afslag på et lån eller beslutter ikke at 

ansøge om et lån overhovedet, fordi de ikke har tilstrækkelige aktiver som sikkerhed; 

10. glæder sig over den nye rapport, der er offentliggjort af en gruppe bestående af eksperter 

fra medlemsstaterne, og som er udarbejdet ved hjælp af den åbne koordinationsmetode, 

vedrørende adgang til finansiering for de kreative og kulturelle sektorer, og understreger, 

at anbefalingerne heri skal gennemføres af Kommissionen med henblik på at skabe mere 

effektive og innovative instrumenter og ligeledes lette adgangen til finansiering; 

11. foreslår, at finansieringskløften i de kulturelle og kreative sektorer kan udlignes ved at øge 

interessen fra den private sektor, og at EU i denne forbindelse vil få behov for en 

lovgivningsramme, som vil give mulighed for grænseoverskridende 

egenkapitalfinansieringsmuligheder inden for EU; 
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12. anser det på baggrund af nedskæringerne i de offentlige midler til de kulturelle og kreative 

sektorer for afgørende, at EU og medlemsstaterne samt de regionale og selvstyrende 

regeringer og myndigheder etablerer forudsætningerne for direkte adgang til 

kapitalmarkederne og udvider den vifte af finansieringsinstrumenter, som står til rådighed 

for mikrovirksomheder og SMV'er i de kulturelle og kreative sektorer, med nye og 

innovative finansieringsordninger af fælles interesse for forbrugere, producenter, 

distributører og udgivere, såsom mikrolån, bidrag, der skal tilbagebetales, crowdfunding, 

business angels, peer-to-peer-lån, skattefradrag, risikovillig kapital, venturekapital og 

udvikling af offentlige garantiordninger; bemærker betydningen af at undersøge 

mulighederne for innovative indkøb under Horisont 2020, navnlig ved at skabe 

incitamenter for oprettelse af OPP'er (offentlige-private partnerskaber); understreger, at 

der bør stilles oplysninger om tilgængelige finansieringskilder til rådighed, og at disse bør 

være let tilgængelige; 

13. bemærker, at finansielle formidlere sammen med kapacitetsopbygning af ekspertise og 

kreditrisikoafdækning vil foreslå promoveringsplaner i deres ansøgning til Den 

Europæiske Investeringsfond for at hjælpe med at finansiere bæredygtige og innovative 

projekter for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, herunder – under 

særlige omstændigheder – offentlige kulturinstitutioner; 

14. glæder sig over Kommissionens igangværende projekt om crowdfunding for de kulturelle 

og kreative sektorer og bemærker, at politiske og lovgivningsmæssige rammer ifølge god 

praksis om finansiering i de kulturelle og kreative sektorer i medlemsstaterne bør fokusere 

på belønningsbaseret og donationsbaseret crowdfunding, der er de oftest anvendte 

metoder af SMV'er i den kreative sektor; 

15. påpeger, at det i programmeringsperioden 2014-2020 fastlagte bedre samspil mellem de 

europæiske struktur- og investeringsfonde og andre europæiske programmer, der er fastsat 

for Erasmus+ og Et Kreativt Europa i punkt 4.6 og 6.4 i bilag 1 til "forordningen om 

fælles bestemmelser"1, kan optimeres endnu mere gennem tilvejebringelsen af bedre 

information på EU-plan og ved hjælp af en mere resolut gennemførelse i medlemsstaterne 

og deres regioner; 

16. understreger betydningen af udvekslingsprogrammer, navnlig mobilitet i forbindelse med 

erhvervsuddannelse, der muliggør samarbejde mellem forskellige forretningsområder, 

kombinerer kreativitet og erhvervsmæssige færdigheder og giver deltagerne mulighed for 

at få en bedre forståelse af virksomheders reelle behov; opfordrer derfor til at udvide de 

finansielle muligheder, som SMV'er i den kulturelle og kreative sektor kan drage fordel 

af, med henblik på at tilvejebringe mobilitetsmuligheder af høj kvalitet. 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser 

for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 

generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, 

Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 

1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320). Bilag 1: Fælles strategisk ramme, ibid., s. 412. 
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