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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

I sit forslag til den kommende flerårige finansielle ramme (FFR) for perioden 2012-2020 har 
Kommissionen besluttet, at støtte til de kulturelle og kreative sektorer fortsat skulle være et 
væsentligt element i den næste finansielle pakke, og har fremsat forslag om et enkelt 
rammeprogram "Et Kreativt Europa", der forener de nuværende programmer Kultur, Media 
og Media Mundus og omfatter en ny finansiel facilitet med det formål at lette adgangen til 
finansiering for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og organisationer i de kulturelle 
og kreative sektorer. Sektorerne er hjørnesten for Europa 2020 og den kommende FFR, jf. 
Europa-Parlamentets beslutning af 12. maj 2011 (2010/2156(INI)).

De kulturelle og kreative sektorer omfatter navnlig, men ikke kun, arkitektur og design, kunst 
og kunsthåndværk, audiovisuelle værker og multimedier, bøger og pressen, kulturarv og 
arkiver, biblioteker, musik, udøvende kunstarter, videospil og visuelle kunstarter. Disse 
sektorer yder et vigtigt bidrag til beskæftigelse og vækst i Europa, idet de udgjorde 4,5 % af 
det samlede europæiske BNP i 2008 og beskæftigede godt 3,8 % af arbejdsstyrken (8,5 
mio. job). Ud over deres direkte bidrag til BNP har de afsmittende virkning i andre sektorer i 
økonomien såsom turisme og leverer indhold til informations- og 
kommunikationsteknologierne (IKT). I bredere forstand vil kreativitet spille en væsentlig 
rolle i moderne uddannelse og bidrage til målene i Europa 2020. Kreativitet vil være en 
drivkraft for innovation, iværksætteri og intelligent og bæredygtig vækst og bidrage til social 
integration.

Budget

Det foreslåede budget til "Et Kreativt Europa" under den kommende FFR beløber sig til 1,8 
mia. EUR sammenlignet med 1,17 mia. EUR under den nuværende FFR til de tre 
programmer – Kultur (400 mio. EUR), Medier (755 mio. EUR) og Media Mundus (15 mio. 
EUR) – som skal samlet under en enkelt budgetpost. Det nye program forventes at komme til 
at bestå af tre delprogrammer med følgende andele: 15 % til det tværfaglige delprogram, 30 % 
til kulturdelprogrammet og 55 % til Media-delprogrammet. Ordføreren glæder sig over den 
foreslåede stigning i budgetrammen på EU-plan til de kulturelle og kreative sektorer.
Samtidig understreger ordføreren, at den planlagte procentvise fordeling af midlerne bør 
fremgå af lovteksten, ikke kun af bilaget med finansieringsoversigten til forslaget.
Tilsvarende bør den detaljerede beskrivelse af udformningen og gennemførelsen af den nye 
(finansielle) facilitet for de kulturelle og kreative sektorer indgå i lovteksten. Endvidere 
påpeger ordføreren, at den finansieringsramme, der er specificeret i det lovgivningsmæssige 
forslag, kun er vejledende for den lovgivende myndighed, og at den ikke kan fastsættes 
endeligt, før der er indgået en aftale om forslaget til forordning om den flerårige finansielle 
ramme 2014-2020.

Mål
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Programmets generelle mål vil være i) at bevare og fremme den kulturelle og sproglige 
mangfoldighed i Europa og ii) at styrke sektorens konkurrenceevne. Dermed vil det bidrage til 
EU 2020-strategien og dens flagskibsinitiativer. Dets specifikke mål er følgende:

 at støtte de europæiske kulturelle og kreative sektorers kapacitet til at operere 
tværnationalt, bl.a. ved at styrke relationer og netværk mellem aktørerne

 at fremme den tværnationale udbredelse af kulturelle og kreative frembringelser og 
aktører og nå nye brugere i og uden for Europa

 at styrke de kulturelle og kreative sektorers finansielle kapacitet
 at støtte tværnationalt politiksamarbejde for at fremme politikudvikling, innovation, 

publikumsopbygning og nye forretningsmodeller.

Efter ordførerens mening er de kulturelle og kreative sektorers internationale aspekter ikke 
beskrevet tilstrækkeligt, og derfor går betydelige dele af Media Mundus-programmet tabt i 
Kommissionens forslag. Ordføreren agter at genindføre de centrale elementer af globalt 
samarbejde i det lovgivningsmæssige forslag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. påpeger, at bevillingsrammen i 
lovforslaget kun er vejledende for 
lovgivningsmyndigheden og først kan 
vedtages endeligt, når der er opnået 
enighed om forslaget til forordning om 
den flerårige finansielle ramme for 
perioden 2014-2020;

Begrundelse

Tallene i de tematiske retsgrundlag kan ikke anses for at være endelige, når der stadig pågår 
forhandlinger om den flerårige finansielle ramme, ud fra princippet om, at intet er afgjort, før 
alt er afgjort.
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Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1b. minder om sin beslutning af 8. juni 
2011 om "Investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa1; gentager, at der er 
behov for tilstrækkelige ekstra ressourcer 
i den næste FFR, således at det bliver 
muligt for Unionen at opfylde sine 
eksisterende politiske prioriteter og de nye 
opgaver, der er fastsat i 
Lissabontraktaten, samt at reagere på 
uforudsete begivenheder; opfordrer Rådet 
til, såfremt det ikke er enigt i denne 
fremgangsmåde, at præcisere, hvilke af 
sine politiske prioriteringer eller projekter 
det vil være indstillet på helt at opgive til 
trods for deres bevislige europæiske 
merværdi; påpeger, at man selv med en 
forøgelse af midlerne til den næste FFR 
på 5 % i forhold til 2013-niveauet kun vil 
kunne yde et begrænset bidrag til 
opfyldelsen af Unionens vedtagne mål og 
forpligtelser og af Unionens 
solidaritetsprincip;
______________
1Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Begrundelse

Hvis Rådet reducerer beløbene i den flerårige finansielle ramme, opfordrer Parlamentet det 
indtrængende til at opstille "negative prioriteringer" på trods af de således prioriterede 
projekters bevislige merværdi og til at udpege de nye opgaver, som Unionen skal løse efter 
Lissabontraktatens ikrafttræden.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Traktaten tager sigte på en stadig 
snævrere union mellem de europæiske folk
og pålægger EU blandt andet at bidrage til, 
at medlemsstaternes kulturer kan udfolde 
sig, idet den respekterer den nationale og 
regionale mangfoldighed og samtidig 
sørger for, at de nødvendige betingelser for 
EU-industriens konkurrenceevne er til 
stede. I den henseende støtter og supplerer 
EU, hvor det er nødvendigt, 
medlemsstaternes indsats for at respektere
den kulturelle og sproglige mangfoldighed, 
styrke konkurrenceevnen i de kulturelle og 
kreative sektorer i Europa og lette 
tilpasningen til ændringer i disse sektorer, 
navnlig gennem erhvervsuddannelse.

(1) Traktaten tager sigte på en stadig 
snævrere union mellem de europæiske folk 
og pålægger EU blandt andet at bidrage til, 
at medlemsstaternes kulturer kan udfolde 
sig, idet den respekterer den nationale og 
regionale mangfoldighed og samtidig 
sørger for, at de nødvendige betingelser for 
EU-industriens konkurrenceevne er til 
stede. I den henseende støtter og supplerer 
EU, hvor det er nødvendigt, 
medlemsstaternes indsats for at fremme
den kulturelle og sproglige mangfoldighed, 
styrke konkurrenceevnen i de kulturelle og 
kreative sektorer i Europa og lette 
tilpasningen til ændringer i disse sektorer, 
navnlig gennem erhvervsuddannelse.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I meddelelsen fra Europa-
Kommissionen om den europæiske strategi 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst (Europa 2020-strategien) defineres 
en strategi, som sigter mod at omdanne EU 
til en intelligent, bæredygtig og inklusiv 
økonomi, der sikrer høj beskæftigelse, 
produktivitet og social samhørighed. I 
denne strategi bemærkede Kommissionen, 
at EU har brug for at skabe mere attraktive 
rammebetingelser for innovation og 
kreativitet, bl.a. gennem vækstincitamenter 
til videnbaserede virksomheder og bedre 
adgang til finansiering for kulturelle og 
kreative sektorer.

(7) I meddelelsen fra Europa-
Kommissionen om den europæiske strategi 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst (Europa 2020-strategien) defineres 
en strategi, som sigter mod at omdanne EU 
til en intelligent, bæredygtig og inklusiv 
økonomi, der sikrer høj beskæftigelse, 
produktivitet og social samhørighed. I 
denne strategi bemærkede Kommissionen, 
at EU har brug for at skabe mere attraktive 
rammebetingelser for innovation og 
kreativitet, bl.a. gennem vækstincitamenter 
til videnbaserede virksomheder og bedre 
adgang til finansiering for kulturelle og 
kreative sektorer. Imidlertid er 
kulturarbejderes mulighed for at udfolde 
sig overalt i Europa blevet alvorligt 
begrænset på grund af nedgangen i 
midler fra nationale kilder. Derfor kan 
målene for beskæftigelse og de kreative 
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sektorer ikke nås, hvis ikke midlerne til 
kreativ mobilitet og interaktion på tværs 
af Europa og ud over Europas grænser 
øges betydeligt.

Begrundelse

Som følge af den finansielle krise er de sket en reduktion af midlerne til de kreative og 
kulturelle sektorer på nationalt plan. EU-midlerne kan delvist opveje disse tab.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Overgangen til digital teknologi har en 
enorm virkning på den måde, hvorpå 
kulturelle og kreative varer og 
tjenesteydelser fremstilles, formidles, 
tilgås, forbruges og værdisættes. Disse 
ændringer giver store muligheder for de 
kulturelle og kreative sektorer i Europa. 
Lavere distributionsomkostninger, nye 
distributionskanaler og nye muligheder for 
nicheprodukter kan lette adgangen og øge 
udbredelsen på verdensplan. Med henblik 
på at gribe disse muligheder og tilpasse sig 
digitaliseringen og globaliseringen må de 
kulturelle og kreative sektorer udvikle nye 
kvalifikationer og kræve bedre adgang til 
finansiering til opgradering af udstyr, 
udvikle nye produktions- og 
distributionsmetoder og tilpasse deres 
forretningsmodeller.

(11) Overgangen til digital teknologi har en 
enorm virkning på den måde, hvorpå 
kulturelle og kreative varer og 
tjenesteydelser fremstilles, formidles, 
tilgås, forbruges og værdisættes. Disse 
ændringer giver store muligheder for de 
kulturelle og kreative sektorer i Europa. 
Lavere distributionsomkostninger, nye 
distributionskanaler og nye muligheder for 
nicheprodukter kan lette adgangen og øge 
udbredelsen på verdensplan. Med henblik 
på at udnytte disse muligheder fuldt ud og 
tilpasse sig digitaliseringen og 
globaliseringen må de kulturelle og 
kreative sektorer udvikle nye 
kvalifikationer og kræve bedre adgang til 
finansiering til opgradering af udstyr, 
udvikle nye produktions- og 
distributionsmetoder og tilpasse deres 
forretningsmodeller.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) En af de største udfordringer for de (13) En af de største udfordringer for de 
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kulturelle og kreative sektorer, især små 
aktører, bl.a. små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) og 
mikrovirksomheder, er deres problemer 
med at få adgang til de midler, de har brug 
for til at finansiere deres aktiviteter, skabe 
vækst, fastholde deres konkurrenceevne 
eller blive internationale. Mens det er en 
fælles udfordring for SMV'er generelt, er 
situationen væsentligt vanskeligere i de 
kulturelle og kreative sektorer, fordi mange 
af deres aktiver er af immateriel art, på 
grund af deres aktiviteters prototypeprofil, 
den manglende investeringsparathed hos 
aktører i sektorerne samt de finansielle 
institutioners utilstrækkelige 
investeringsvillighed.

kulturelle og kreative sektorer, især små 
aktører, bl.a. små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) og 
mikrovirksomheder, er deres problemer 
med at få adgang til de midler, de har brug 
for til at finansiere deres aktiviteter med 
henblik på at fastholde deres 
konkurrenceevne og vækst eller blive 
internationale. Mens det er en fælles 
udfordring for SMV'er generelt, er 
situationen væsentligt vanskeligere i de 
kulturelle og kreative sektorer, fordi mange 
af deres aktiver er af immateriel art, på 
grund af deres aktiviteters prototypeprofil, 
den manglende investeringsparathed hos 
aktører i sektorerne samt de finansielle 
institutioners utilstrækkelige 
investeringsvillighed.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Unionen tager sammen med 
medlemsstaterne de nødvendige skridt til 
at sikre reelt samarbejde inden for de 
kulturelle og kreative sektorer med 
tredjelande (det tidligere Media Mundus-
program), multilaterale og regionale 
organisationer og enheder, herunder, 
men ikke kun, de europæiske 
finansinstitutioner, internationale 
finansinstitutioner, De Forenede 
Nationers særorganisationer, fonde og 
programmer, private fonde og donorer 
uden for EU.

Begrundelse
Da Media Mundus-programmet integreres i den generelle ramme i den kommende FFR, bør 
det sikres, at dets prioriteringer – internationalt samarbejde og udbredelse af europæiske 
kulturprodukter til udlandet – ikke går tabt.

Ændringsforslag 8
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Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I denne forordning fastlægges der for 
hele programmets varighed en samlet 
finansieringsramme som omhandlet i punkt 
[17] i den interinstitutionelle aftale af 
XX/YY/201Z mellem Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen om 
budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk 
forvaltning, der udgør det primære 
referencegrundlag for budgetmyndigheden 
inden for rammerne af den årlige 
budgetprocedure.

(21) I denne forordning fastlægges der for 
hele programmets varighed en vejledende 
samlet finansieringsramme som omhandlet 
i punkt [17] i den interinstitutionelle aftale 
af XX/YY/201Z mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk 
forvaltning, der udgør det finansielle
referencegrundlag for budgetmyndigheden 
inden for rammerne af den årlige 
budgetprocedure.

Begrundelse

Bringer betragtningen i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med hensyn til programmets 
gennemførelse bør de kulturelle og kreative 
sektorers specifikke karakter tages i 
betragtning, og man bør især være 
opmærksom på at sikre, at de 
administrative og finansielle procedurer 
forenkles.

(23) Med hensyn til programmets 
gennemførelse bør de kulturelle og kreative 
sektorers specifikke karakter tages i 
betragtning. Adgang til programmet bør 
især gives til små og mellemstore enheder 
og ikke begrænses til store aktører alene. 
Programmet bør ikke kun støtte flerårige 
projekter, men også forehavender af 
kortere og mellemlang varighed. Man bør 
især være opmærksom på at sikre, at de 
administrative og finansielle procedurer 
forenkles. 

Begrundelse

På grund af de kulturelle og kreative sektorers karakteristika bør små og mellemstore 
projekter og forehavender ikke udelukkes fra programmets anvendelsesområde, da de også 
bidrager til kreativitet og mangfoldighed, som er af afgørende betydning for, at europæisk 
kultur kan blomstre.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Der bør fastlægges regler for 
overgangen fra Kultur 2007-, Media 2007-
og Media Mundus-programmerne til det 
program, der oprettes med denne 
forordning.

(29) Der bør fastlægges regler for 
overgangen fra Kultur 2007-, Media 2007-
og Media Mundus-programmerne til det 
program, der oprettes med denne 
forordning. I overgangsfasen og i 
forbindelse med forvaltningen af det nye 
fælles program bør de individuelle 
fokusområder og målsætninger i hvert af 
disse programmer (Kultur, Media og 
Media Mundus) dog ikke svækkes.

Begrundelse

Da Media Mundus-programmet integreres i den generelle ramme i den kommende FFR, bør 
det sikres, at dets prioriteringer – internationalt samarbejde og udbredelse af europæiske 
kulturprodukter til udlandet – ikke går tabt.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Facilitet for de kulturelle og kreative 
sektorer

Finansiel facilitet for de kulturelle og 
kreative sektorer

Begrundelse
Det bør fremgå udtrykkeligt af titlen, at der er tale om et støtteinstrument af finansiel 
karakter.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Prioriteringerne gennemføres som 
defineret i bilag I.

2. Den finansielle facilitet er et 
gældsinstrument, der yder garantier, 
teknisk ekspertise og kapacitet til at 
vurdere og dække risici samt eventuelt 
kapitalfritagelse til projekter i de 
kulturelle og kreative sektorer via 
gearingsmuligheder for finansielle 
formidlere.

Begrundelse

Den finansielle facilitet bør beskrives grundigt ikke kun i bilaget eller finansieringsoversigten, 
men først og fremmest i den lovgivningsmæssige tekst.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De finansielle formidlere, der 
udvælges til støtte, skal overholde bedste 
praksis på markedet i betragtning af, hvor 
vanskeligt det er at vurdere risici i 
kreative projekter, og være baseret på 
omfanget af den gældsfinansiering, der 
stilles til rådighed for kulturelle eller 
kreative aktører, kulturelle og kreative 
aktørers mulighed for at få adgang til 
finansiering, risikotagning og den 
yderligere finansiering, der er til rådighed 
for den finansielle formidler til støtte af 
kulturelle og kreative aktører.

Begrundelse

Den finansielle facilitet bør beskrives grundigt ikke kun i bilaget eller finansieringsoversigten, 
men først og fremmest i den lovgivningsmæssige tekst.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Individuelle garantier kan have en 
løbetid på op til l0 år. I overensstemmelse 
med artikel XX, stk.X, i forordning (EU) 
nr. XX/2012 [finansforordningen] tildeles 
indtægter og betalinger, der er frembragt 
via garantierne, til den pågældende 
finansielle facilitet. For så vidt angår 
finansielle faciliteter, som blev etableret 
under den foregående flerårige finansielle 
ramme, tildeles indtægter og betalinger, 
der er frembragt via aktiviteter, som blev 
påbegyndt i den foregående periode, til 
den finansielle facilitet i den nuværende 
periode.

Begrundelse

Den finansielle facilitet bør beskrives grundigt ikke kun i bilaget eller finansieringsoversigten, 
men først og fremmest i den lovgivningsmæssige tekst.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Kapacitetsopbygning under den 
finansielle facilitet er i al væsentlighed 
levering af ekspertydelser til de finansielle 
formidlere, der indgår en facilitetsaftale 
under den finansielle facilitet for de 
kulturelle og kreative sektorer med det 
formål at give hver enkelt finansiel 
formidler supplerende ekspertise og 
kapacitet til at vurdere risici i forbindelse 
med finansiering af de kulturelle og 
kreative sektorer. Yderligere kan aktører i 
de kulturelle og kreative sektorer drage 
fordel af denne kapacitetsopbygning ved 
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at udvikle passende kompetencer til at 
opstille forretningsplaner og udarbejde 
nøjagtig information om deres projekter, 
der kan hjælpe den finansielle formidler 
med at vurdere de kulturelle og kreative 
projekter på en effektiv måde.

Begrundelse

Den finansielle facilitet bør beskrives grundigt ikke kun i bilaget eller finansieringsoversigten, 
men først og fremmest i den lovgivningsmæssige tekst.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d. Budgetbevillingerne dækker samtlige 
omkostninger ved den finansielle facilitet, 
herunder betalingsforpligtelser over for 
finansielle formidlere som f.eks. tab i 
forbindelse med garantistillelse, 
administrationsgebyrer til Den 
Europæiske Investeringsfond, der 
forvalter EU-ressourcerne, og andre 
støtteberettigede omkostninger og 
udgifter.

Begrundelse

Den finansielle facilitet bør beskrives grundigt ikke kun i bilaget eller finansieringsoversigten, 
men først og fremmest i den lovgivningsmæssige tekst.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2e. Alle finansielle formidlere sørger for, 
at det på passende vis fremgår og er 
gennemskueligt, at der er ydet støtte fra 
Unionen, bl.a. ved at give tilstrækkelige 
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oplysninger om de 
finansieringsmuligheder, programmet 
giver. Det skal sikres, at de endelige 
støttemodtagere er tilstrækkeligt 
informeret om de eksisterende 
finansieringsmuligheder.

Begrundelse

Den finansielle facilitet bør beskrives grundigt ikke kun i bilaget eller finansieringsoversigten, 
men først og fremmest i den lovgivningsmæssige tekst.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2f. Målet for omfanget af finansielle 
garantier, der bevilges inden for 
rammerne af den finansielle facilitet for 
2020, er lån til en værdi af 1 mia. EUR.

Begrundelse

Den finansielle facilitet bør beskrives grundigt ikke kun i bilaget eller finansieringsoversigten, 
men først og fremmest i den lovgivningsmæssige tekst. Målet for faciliteten bør fastsættes i 
form af en kvantitativ indikator.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) at forbedre den europæiske 
audiovisuelle sektors konkurrenceevne og 
distributionen af europæiske værker uden 
for Europa samt øge offentlighedens 
efterspørgsel efter kulturelt mangfoldigt 
audiovisuelt indhold.
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Begrundelse

Med henblik på at støtte international udbredelse af europæiske medieprodukter er det vigtigt 
at støtte den europæiske audiovisuelle sektors konkurrenceevne og fremme efterspørgslen 
efter dette audiovisuelle indhold for at imødegå konkurrencen fra USA og den voksende 
konkurrence fra Asien.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet udgør 
1 801 000 000 EUR for den periode, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 1.

1. I overensstemmelse med punkt [17] i 
den interinstitutionelle aftale af .../.../… 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetsamarbejde og 
forsvarlig økonomisk forvaltning beløber 
det primære referencegrundlag for 
budgetmyndigheden inden for rammerne 
af den årlige budgetprocedure i form af
finansieringsrammen for gennemførelsen 
af programmet sig til 1 801 000 000 EUR 
for den periode, der er omhandlet i artikel 
1, stk. 1.

Begrundelse

Opdelingen af programmet på de tre delprogrammer bør indgå i det lovgivningsmæssige 
forslag for at sikre ordentlig og tilstrækkelig finansiering af alle prioriterede områder.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Budgetmyndigheden fastlægger de 
disponible bevillinger for hvert 
regnskabsår, dog uden at dette 
tilsidesætter bestemmelserne i Rådets 
forordning om den flerårige finansielle 
ramme for årene 2014-2020 og den 
interinstitutionelle aftale af xxx/201z 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
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Kommissionen om budgetsamarbejde og 
forsvarlig økonomisk forvaltning.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at styrke Europa-Parlamentets rolle som 
budgetmyndighed i den årlige budgetprocedure.
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