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KORT BEGRUNDELSE

De kreative industrier i EU er en vækstsektor, men står også over for store udfordringer. 
Programmet Et Kreativt Europa har til formål at sætte de kreative og kulturelle sektorer og 
mediesektoren bedre i stand til at håndtere disse udfordringer og sigter mod at støtte og 
bidrage til udviklingen af en europæisk kultur, der afspejler Unionens værdier. 

Kommissionen har foreslået, at Et Kreativt Europa finansieres med 1 642 mio. EUR i faste 
2018-priser (1 850 mio. EUR i løbende priser) inden for den flerårige finansielle ramme 
(FFR) 2021-27, fordelt på programmer som følger: 541 mio. EUR (609 mio. EUR) til kultur, 
959 mio. EUR (1 081 mio. EUR) til medier og 142 mio. EUR (142 mio. EUR) til 
tværsektorielle projekter. Alle tal skal betragtes som vejledende indtil afslutningen af FFR-
processen og udtrykkes her i faste priser for at muliggøre en direkte sammenligning med den 
foregående FFR-periode.

I løbet af den nuværende FFR er programmerne under Et Kreativt Europa blevet betydeligt 
overtegnet, og der er blevet indgivet mange flere projektansøgninger, end det var muligt at 
finansiere inden for rammerne af de tildelte budgetter. Det er højst sandsynligt, at dette, 
uanset den endelige fastlæggelse af FFR, fortsat vil være tilfældet, og at de projekter, der 
opfylder alle finansieringskriterierne, ikke vil blive finansieret af rent budgetmæssige årsager. 
For at hjælpe disse projekter med at søge alternative finansieringsmuligheder har 
Kommissionen indført begrebet "topkvalitetsmærke" ("Seal of Excellence"), som hilses 
velkommen. En undersøgelse af de projekter, der har fået tildelt EU's "topkvalitetsmærke", vil 
gøre det muligt at foretage fremtidige evalueringer af Et Kreativt Europa for bedre at vurdere 
det kvalitative niveau af overtegning af programmerne og bør derfor indgå i programmets 
fremtidige budgetmæssige rapportering.

Et Kreativt Europa modtager desuden støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter 
(instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde, internationalt samarbejde og 
førtiltrædelsesbistand). Det nuværende program omfatter ligeledes kontorerne for Et Kreativt 
Europa i 12 tredjelande og modtager bidrag. Rapporteringen af bidrag til Et Kreativt Europa 
fra andre EU-finansieringsinstrumenter og fra tredjelande bør indberettes til 
budgetmyndigheden.

Både Det Europæiske Filmakademi og Det Europæiske Ungdomsorkester har skaffet sig 
unikke roller i europæisk kultur, og forslaget om direkte finansiering af disse institutioner 
hilses derfor velkommen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Den nye europæiske 
kulturdagsorden bør tage sigte på at 
bevare, udvide og udbrede et dynamisk og 
mangfoldigt kulturmiljø, der fremmer 
deltagelse af alle.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Kunstnerisk frihed er kernen i 
dynamiske kulturelle og kreative industrier, 
herunder nyhedsmediesektoren. 
Programmet bør fremme krydsninger og 
samarbejde mellem den audiovisuelle 
sektor og forlagssektoren for at fremme et 
pluralistisk medielandskab.

(12) Kunstnerisk frihed er kernen i 
dynamiske kulturelle og kreative industrier, 
herunder nyhedsmediesektoren. 
Programmet bør fremme krydsninger og 
samarbejde mellem den audiovisuelle 
sektor og forlagssektoren for at fremme, 
støtte og bidrage til at opretholde et mere
pluralistisk medielandskab.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) I tråd med artikel 8 og 10 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) bør programmet 
støtte, at hensynet til ligestilling mellem 
kvinder og mænd og målsætningerne om 
ikkeforskelsbehandling integreres i alle 
programmets aktiviteter, og bør fastsætte 
passende kriterier for kønsbalance, når det 
er relevant.

(13) I tråd med artikel 8 og 10 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) bør programmet 
støtte, at hensynet til ligestilling mellem 
kvinder og mænd og målsætningerne om 
ikkeforskelsbehandling integreres i alle 
programmets aktiviteter, og bør fastsætte 
passende kriterier for kønsbalance, når det 
er relevant. Deltagelse i programmet og 
dets projekter bør sigte mod at nå ud til og 
afspejle mangfoldigheden i det 
europæiske samfund, og programmets 
aktiviteter bør overvåges og rapporteres 
om med henblik på at vurdere 
programmets resultater i denne 
henseende og give de politiske 
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beslutningstagere mulighed for at træffe 
bedre informerede beslutninger om 
fremtidige programmer.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Tredjelande, der er medlemmer af 
Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS), kan deltage i 
Unionens programmer inden for rammerne 
af det samarbejde, der er etableret i 
henhold til EØS-aftalen, hvori der 
fastsættes bestemmelser om 
gennemførelsen af programmer ved en 
beslutning i henhold til denne aftale. 
Tredjelande kan også deltage på grundlag 
af andre retlige instrumenter. Der bør 
indføres en særlig bestemmelse i denne 
forordning om at give de fornødne 
rettigheder og den fornødne adgang til den 
ansvarlige anvisningsberettigede, til Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF) og til Den Europæiske 
Revisionsret med henblik på fuld udøvelse 
af deres respektive beføjelser.

(18) Tredjelande, der er medlemmer af 
Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS), kan deltage i 
Unionens programmer inden for rammerne 
af det samarbejde, der er etableret i 
henhold til EØS-aftalen, hvori der 
fastsættes bestemmelser om 
gennemførelsen af programmer ved en 
beslutning i henhold til denne aftale. 
Tredjelande kan også deltage på grundlag 
af andre retlige instrumenter. Der bør 
indføres en særlig bestemmelse i denne 
forordning om at give de fornødne 
rettigheder og den fornødne adgang til den 
ansvarlige anvisningsberettigede, til Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF) og til Den Europæiske 
Revisionsret med henblik på fuld udøvelse 
af deres respektive beføjelser. 
Tredjelandes bidrag til programmet Et 
Kreativt Europa bør hvert år indberettes 
til budgetmyndigheden.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at afspejle betydningen af at 
bekæmpe klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og FN's mål for bæredygtig udvikling bør
programmet bidrage til at integrere 

(20) For at afspejle betydningen af at 
bekæmpe klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gå forrest med hensyn til 
at gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling vil programmet 
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klimatiltag og til at opnå det overordnede 
mål om, at mindst 25 % af Unionens 
udgifter i budgettet bidrager til 
klimamålene. Relevante aktioner 
identificeres under programmets 
udarbejdelse og gennemførelse og 
revurderes i forbindelse med de relevante 
evalueringer og gennemgange.

bidrage til at integrere klimatiltag og til at 
opnå det overordnede mål om, at mindst 
25 % af Unionens udgifter i budgettet 
bidrager til klimamålene i perioden for den 
flerårige finansielle ramme for 2021-2027 
og et årligt mål på 30 % så hurtigt som 
muligt og senest i 2027 samt til at 
integrere målene for bæredygtig udvikling 
i alle Unionens politikker. Relevante 
aktioner identificeres under programmets 
udarbejdelse og gennemførelse og 
revurderes i forbindelse med de relevante 
evalueringer og gennemgange.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansieringsrammen for gennemførelsen 
af programmet for perioden 2021-2027 er 
på 1 850 000 000 EUR i løbende priser.

Finansieringsrammen for gennemførelsen 
af programmet for perioden 2021-2027 er 
på 2 806 000 000 EUR i 2018-priser 
(3 566 000 000 EUR i løbende priser).

Begrundelse

Ændringer af rammen afspejler den flerårige finansielle ramme

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– højst 609 000 000 EUR for det mål, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a) 
(Kultur-programområdet)

– højst 32,92 % af det beløb, der er 
omhandlet i stk. 1, første afsnit, for det 
mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, 
litra a) (Kultur-programområdet)

Begrundelse

Ændringer af rammen afspejler den flerårige finansielle ramme
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– højst 1 081 000 000 EUR for det 
mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, 
litra b) (Media-programområdet)

– højst 58,43 % af det beløb, der er 
omhandlet i stk. 1, første afsnit, for det 
mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, 
litra b) (Media-programområdet)

Begrundelse

Ændringer af rammen afspejler den flerårige finansielle ramme

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– højst 160 000 000 EUR for de 
aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3, 
stk. 2, litra c), (Det tværsektorielle 
programområde).

– højst 8,65 % af det beløb, der er 
omhandlet i stk. 1, første afsnit, for de 
aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3, 
stk. 2, litra c), (Det tværsektorielle 
programområde).

Begrundelse

Ændringer af rammen afspejler den flerårige finansielle ramme

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ud over den finansieringsramme, 
der er anført i stk. 1, og for at fremme 
programmets internationale dimension, kan 
yderligere finansielle bidrag stilles til 

3. Ud over den finansieringsramme, 
der er anført i stk. 1, og for at fremme 
programmets internationale dimension, kan 
yderligere finansielle bidrag stilles til 
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rådighed fra de eksterne 
finansieringsinstrumenter [instrumentet for 
naboskab, udviklingssamarbejde og 
internationalt samarbejde samt 
instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA 
III)] for at støtte aktiviteter, der 
gennemføres og forvaltes i 
overensstemmelse med denne forordning. 
Dette bidrag finansieres i 
overensstemmelse med forordningerne om 
oprettelse af disse instrumenter.

rådighed fra de eksterne 
finansieringsinstrumenter [instrumentet for 
naboskab, udviklingssamarbejde og 
internationalt samarbejde samt 
instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA 
III)] for at støtte aktiviteter, der 
gennemføres og forvaltes i 
overensstemmelse med denne forordning. 
Dette bidrag finansieres i 
overensstemmelse med forordningerne om 
oprettelse af disse instrumenter og 
indberettes hvert år til 
budgetmyndigheden sammen med 
tredjelandes bidrag til programmet.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De foreliggende tal om beløbene i 
forpligtelses- og betalingsbevillingerne, 
som ville have været nødvendige for at 
finansiere de projekter, der er tildelt 
"topkvalitetsmærket", meddeles hvert år 
budgetmyndighedens to grene mindst tre 
måneder inden datoen for 
offentliggørelsen af deres respektive 
holdninger til Unionens budget for det 
følgende år i overensstemmelse med den i 
fællesskab aftalte tidsplan for den årlige 
budgetprocedure.
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