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FORSLAG 

Budgetudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, 

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

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 mellem Europa-

Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre 

lovgivning, særlig punkt 20-24 om efterfølgende evaluering af eksisterende lovgivning, 

1. glæder sig over en række foranstaltninger til strømlining af programforvaltning, som har 

været i kraft siden 2014; 

2. beklager, at manglen på finansiel kapacitet sammen med administrative og 

reguleringsmæssige hindringer fortsat er én af de største hindringer for potentielle 

ansøgere; opfordrer Kommissionen, Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle 

Medier og Kultur (EACEA) samt de nationale kontorer for Et Kreativt Europa til at 

forsøge at tackle mikrokulturelle aktørers underrepræsentation blandt de finansierede 

organisationer og visse sektorer i kulturdelprogrammet; 

3. glæder sig til at se de første resultater af den finansielle garantifacilitet, som er blevet 

lanceret i 2016; forventer, at dette nye markedsinstrument ved at lette SMV'ers og 

mikrovirksomheders adgang til lån vil bidrage til at styrke kulturelle og kreative projekter 

inden for sektorer, der tegner sig for 4,4 % af EU's BNP og beskæftiger 3,8 % af 

arbejdsstyrken, således at de kan realisere deres fulde potentiale som en lovende kilde til 

vækst og beskæftigelse og som drivkraft for konkurrenceevne, kulturel mangfoldighed og 

grænseoverskridende samarbejde; beklager imidlertid dybt, at faciliteten kun vil fungere i 

de lande, hvor et lignende instrument allerede er indført; 

4. bemærker, at den omstændighed, at gennemførelsesgraderne konsekvent har ligget på 

eller meget tæt på 100 % i 2014 og 2015, viser programmets fortsatte relevans; ser i lyset 

af disse glimrende resultater et klart behov for at bevare et stabilt eller sågar øget 

finansieringsniveau i de kommende år under hensyntagen til facilitetens udskudte 

budgetprofil; 

5. glæder sig i lyset af den betydelige tilstrømning af migranter og flygtninge i EU i de 

seneste år over programmets voksende tværkulturelle dimension, som forhåbentlig vil 

resultere i flere projekter, der fremmer kulturel mangfoldighed og tværkulturel dialog 

samt flersprogethed fra 2017 og frem; understreger, at dette aspekt bør støttes som en fast 

programkomponent, eftersom kulturel integration sandsynligvis vil forblive en udfordring 

i mange EU-lande i de kommende år. 
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