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FÖRSLAG 

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar budgetutskottet och utskottet för ekonomi och 

valutafrågor att som ansvariga utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet noterar med besvikelse att endast 4 procent av Efsis finansiering – 

både under avsnitten för infrastruktur och innovation och små och medelstora företag – 

har anslagits till det tematiska mål som fastställs i artikel 9.2 g i Efsi-förordningen och att 

endast en bråkdel av dessa 4 procent har gått till kultur- och utbildningssektorerna.  

2. Europaparlamentet noterar vidare behovet av en jämnare geografisk fördelning av Efsis 

finansiering. Parlamentet påminner om att de flesta Efsi-projekt godkänns i de ekonomiskt 

mer välmående regionerna i västra Europa. Parlamentet efterlyser därför större 

ansträngningar för att vidare utreda och se över de specifika behoven och luckorna i de 

länder som utnyttjar Efsis stöd i mindre utsträckning och efterlyser mer tekniskt stöd och 

lokalt och sektorsspecifikt stöd så att man säkerställer att Efsi når ut till samtliga 

medlemsstater. 

3. Europaparlamentet understryker intresset bland den kulturella och kreativa sektorns 

aktörer för Efsi-finansiering samt den potential som avsnittet för små och medelstora 

företag har för sektorn. Parlamentet beklagar dock den bristande medvetenheten om Efsi 

och dess finansieringsalternativ och finansieringsverktyg. Parlamentet insisterar på att 

kommissionen antar nya, och ökar befintliga, kommunikationsinitiativ som måste 

anpassas till behoven i den kulturella och kreativa sektorn och införas lokalt i 

medlemsstaterna, bland annat genom kontaktkontoren för Kreativa Europa. 

4. Europaparlamentet noterar att den kulturella och kreativa sektorn i huvudsak består av 

små och medelstora företag med en högre risk. Parlamentet noterar i detta hänseende att 

investeringsplattformar kan underlätta Efsi-finansieringens möjligheter att nå ut, eftersom 

de kan slå ihop mindre projekt och gruppera kontrakt. Parlamentet uppmanar 

eftertryckligen Efsis styrande organ att ägna större uppmärksamhet åt 

investeringsplattformar i syfte att maximera de fördelar som de kan ge för att övervinna 

investeringshinder. Parlamentet uppmanar EIB att ge intressenter mer information om 

plattformarna. Parlamentet påminner om att europeiska föreningar som är aktiva inom 

kultur och utbildning har befintliga nätverk av medlemsorganisationer med 

sektorsspecifika och geografiska kunskaper som skulle kunna hjälpa till att bättre 

kanalisera upplysningsåtgärder. Parlamentet påpekar att Europeiska centrumet för 

investeringsrådgivning (EIAH) skulle kunna spela en viktig roll i att hjälpa till att skapa 

investeringsplattformar, vilket i sin tur skulle kunna hjälpa till att säkerställa en bättre 

geografisk och sektoriell balans. 

5. Europaparlamentet anser att den kulturella och kreativa sektorn också behöver riktad 

rådgivning för att förstå finansieringsalternativen och finansieringsförfarandena inom Efsi, 

och att finansiella mellanhänder behöver stöd för att förstå den kulturella och kreativa 

sektorn och dess behov. Parlamentet välkomnar i detta hänseende Efsi 2.0-förslaget för att 

stärka EIAH:s roll och öka dess närvaro nationellt, regionalt och lokalt. Parlamentet 

insisterar på att EIAH ska få adekvata resurser för att kunna ge skräddarsytt stöd till 

utbildnings- och kultursektorerna genom hela processen. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och EIB-gruppen att bygga upp och integrera 
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expertkunnande, med särskilt fokus på kulturinvesteringar inom EIAH. Parlamentet 

uppmanar EIAH att så nära som möjligt samarbeta med nationella utvecklingsbanker och 

deltagare från den kulturella och kreativa sektorn för att leverera optimalt stöd. 

7. Europaparlamentet konstaterar att eftersom det i de flesta medlemsstater är förbjudet i lag 

för skolor och universitet att låna pengar är Efsi till stor del olämplig för denna sektor. 

Parlamentet beklagar att Efsis stöd till forskning och innovation inte i tillräcklig 

utsträckning har kommit offentliga universitet till godo, trots att finansiering avletts från 

Horisont 2020. Parlamentet insisterar därför på att finansieringen återställs till 

Horisont 2020. 

8. Europaparlamentet noterar att landsbygdsbefolkningen är klart missgynnad när det gäller 

tillgång till utbildning och efterlyser därför bättre konnektivitet, infrastruktur och 

tillgänglighet. 

9. Europaparlamentet efterlyser större synergier mellan Efsi och andra EU-fonder, framför 

allt ESI-fonderna, Horisont 2020 och Kreativa Europas lånegaranti. Parlamentet uppmanar 

eftertryckligen kommissionen att tidigarelägga Kreativa Europas lånegaranti genom Efsi 

till förmån för små och medelstora företag. Parlamentet understryker att EIAH kan spela 

en roll i att informera om möjligheterna att kombinera EU-fonder och att rådgivning och 

utbildning om detta bör erbjudas. Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att 

tillhandahålla en internetportal som fungerar som enda kontaktpunkt där potentiella 

stödmottagare i kultur- och utbildningssektorerna kan få en överblick över alla 

finansieringsalternativ och hur de kan kombineras på ett effektivt sätt. Parlamentet gläder 

sig i detta hänseende över kommissionens nyligen offentliggjorda riktlinjer om att 

kombinera finansiering från Efsi- och ESI-fonderna. 
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BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER 
SOM FÖREDRAGANDEN AV YTTRANDET HAR TAGIT EMOT SYNPUNKTER 

FRÅN 

 

Denna förteckning har upprättats på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. 

Föredraganden har mottagit synpunkter från följande enheter under det att förslaget till yttrande 

utarbetades: 

 

 
 

Entity  

European Investment Bank 

European Investment Fund 

International Union of Cinemas 

Performing Arts Employers’ Associations League Europe (Pearle) 

Culture Action Europe 

European Universities Association 

European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) 

Lifelong Learning Platform 
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