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FORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, de 

vedtager: 

1. noterer med skuffelse, at kun 4 % af de midler, som er tildelt via EFSI – både gennem 

infrastruktur- og innovationsvinduet og SMV-vinduet – er blevet tildelt til det tematiske 

mål, som er fastlagt i artikel 9, stk. 2, litra g), i EFSI-forordningen, og at kun en brøkdel af 

disse 4 % er tilflydt kultur- og uddannelsesområdet;  

2. noterer sig endvidere behovet for en geografisk mere afbalanceret fordeling af EFSI-

finansiering; minder om, at de fleste EFSI-projekter godkendes i de økonomisk sundere 

regioner i Vesteuropa; opfordrer derfor til, at der gøres en større indsats for at undersøge 

og efterse de specifikke behov og mangler i lande, der gør mindre brug af EFSI-støtte, og 

til, at der ydes mere teknisk bistand og lokal støtte og sektorstøtte, så det sikres, at EFSI 

når ud til alle medlemsstater; 

3. fremhæver interessen for EFSI-finansiering blandt interessenter i den kulturelle og 

kreative sektor samt det potentiale, som SMV-vinduet rummer for sektoren; beklager 

imidlertid det manglende kendskab til EFSI og finansieringsmulighederne og-redskaberne 

heri; insisterer på, at Kommissionen vedtager nye og udbygger eksisterende, 

kommunikationsinitiativer, som skal være skræddersyet til behovene i den kulturelle og 

kreative sektor, og at kendskabet til fonden udbredes på lokalt plan i medlemsstaterne, 

blandt andet gennem Et Kreativt Europa-kontorerne; 

4. bemærker, at den kulturelle og kreative sektor primært består af SMV'er med en højere 

grad af risiko; bemærker i denne forbindelse, at investeringsplatforme kan lette adgangen 

til EFSI-finansiering, eftersom de kan samle mindre projekter og gruppere kontrakter; 

opfordrer indtrængende EFSI’s forvaltningsorganer til at være mere opmærksomme på 

investeringsplatforme med henblik på at maksimere de fordele, som sidstnævnte kan 

bringe med hensyn til at overvinde investeringshindringer; opfordrer EIB til at give 

interessenter flere oplysninger om platformene; minder om, at europæiske 

sammenslutninger, som er aktive inden for kultur og uddannelse, har eksisterende netværk 

af medlemsforeninger med sektorspecifik og geografisk viden, der kan bidrage til at bedre 

at kanalisere bevidstgørelsesforanstaltninger; påpeger den vigtige rolle, som Det 

Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning vil kunne spille i bestræbelserne på at 

etablere investeringsplatforme, hvilket på sin side vil kunne bidrage til at sikre en bedre 

geografisk og sektoriel balance; 

5. mener, at der desuden er et behov for målrettet rådgivning til den kulturelle og kreative 

sektor med henblik på at forstå finansieringsmulighederne og -procedurerne inden for 

EFSI-fonden, og at der er brug for støtte til finansielle formidlere med henblik på at give 

dem en bedre forståelse af den kulturelle og kreative sektor og dens behov; bifalder i 

denne henseende EFSI 2.0-forslaget om at give Det Europæiske Centrum for 

Investeringsrådgivnings en styrket rolle og forstærke dets tilstedeværelse på nationalt, 

regionalt og lokalt plan; insisterer på, at centrummet får tildelt tilstrækkelige ressourcer, så 

det bliver i stand til at levere skræddersyet støtte til uddannelsessektoren og den kulturelle 

sektor gennem hele processen; 
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6. opfordrer Kommissionen og EIB-Gruppen til at opbygge og integrere ekspertise, der 

specifikt fokuserer på kulturelle investeringer i Det Europæiske Centrum for 

Investeringsrådgivning; opfordrer til, at Det Europæiske Centrum for 

Investeringsrådgivning arbejder så tæt sammen som muligt med de nationale 

erhvervsfremmende banker og aktører fra den kulturelle og kreative sektor for at kunne 

yde optimal støtte; 

7. bemærker, at eftersom skoler og universiteter i de fleste medlemsstater som følge af 

lovgivningen er forhindret i at låne penge, er EFSI i vidt omfang uegnet for denne sektor; 

beklager, at støtte fra EFSI til forskning og innovation ikke i tilstrækkelig grad er kommet 

de offentlige universiteter til gode til trods for omfordeling af midler fra Horisont 2020; 

insisterer derfor på, at midlerne bliver ført tilbage til Horisont 2020; 

8. bemærker, at folk fra landdistrikterne er særlig ugunstigt stillet, når de forsøger at få 

adgang til uddannelse, og opfordrer derfor til, at der sørges for bedre forbindelser, 

infrastruktur og tilgængelighed; 

9. opfordrer til en højere grad af synergi mellem EFSI og andre fonde, navnlig ESI-fondene, 

Horisont 2020 og Det Kreative Europa-garantifaciliteten; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at fremskynde Det Kreative Europa-garantifaciliteten gennem EFSI til 

gavn for SMV'er; understreger, at centrummet kan spille en rolle med hensyn til at 

informere om mulighederne for kombineret EU-finansiering, og at der bør ydes 

rådgivning og uddannelse i overensstemmelse hermed; opfordrer Kommissionen til at 

oprette et enkelt kontaktpunkt på internettet, hvor potentielle støttemodtagere i kultur- og 

uddannelsessektoren kan finde oplysninger om alle finansieringsmuligheder, og hvordan 

de kan kombineres effektivt; glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens nyligt 

offentliggjorte vejledning om muligheder for at kombinere EFSI med ESI-fonde. 
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BILAG: LISTE OVER ENHEDER ELLER PERSONER, 
FRA HVILKE ORDFØREREN FOR UDTALELSEN HAR MODTAGET INPUT 

 

Den følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. 

Ordføreren har under udarbejdelsen af udkastet til udtalelse modtaget input fra følgende enheder: 

 

 
 

Enhed  

Den Europæiske Investeringsbank 

Den Europæiske Investeringsfond 

International Union of Cinemas 

Performing Arts Employers’ Associations League Europe (Pearle) 

Culture Action Europe 

Den Europæiske Universitetssammenslutning 

Den Europæiske Sammenslutning af Videregående Uddannelsesinstitutioner (EURASHE) 

Platformen for livslang læring 
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OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG 

Dato for vedtagelse 22.3.2017    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

22 

1 

1 

Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos 

Chountis, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, 

Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil 

Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie 

Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej 

Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka 

Til stede ved den endelige afstemning - 

stedfortrædere 

Therese Comodini Cachia, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Martina 

Michels 
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RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG 

22 + 

ECR Andrew Lewer, Emma McClarkin 

GUE/NGL Nikolaos Chountis, Martina Michels 

PPE Andrea Bocskor, Therese Comodini Cachia, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine 

Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver 

S&D Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil 

Nekov, Julie Ward 

Verts/ALE Jill Evans, Helga Trüpel 

 

1 - 

EFDD Isabella Adinolfi 

 

1 0 

ENF Dominique Bilde 

 

Tegnforklaring 

+ : for 
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