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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2018/596 

frá 18. apríl 2018 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1295/2013 um að koma á fót áætluninni Skapandi Evrópa (2014-2020) (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum fyrsta undirlið 5. mgr. 167. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1), 

að höfðu samráði við svæðanefndina, 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1295/2013 (3) kom á fót áætluninni Skapandi Evrópa (2014-2020) til að 

styðja við geira menningar og skapandi greina í Evrópu. 

2) Sérstaða Æskulýðshljómsveitar Evrópusambandsins (EUYO) liggur í því að hún er evrópsk hljómsveit sem nær út fyrir 

menningarleg landamæri og er skipuð ungum tónlistarmönnum sem valdir eru í samræmi við strangar gæðaviðmiðanir 

með stífu árlegu áheyrnarferli í öllum aðildarríkjum. Hljómsveitin er sú eina í Sambandinu sem ræður til sín liðsmenn 

frá öllum aðildarríkjunum. 

3) Frá stofnun hefur Æskulýðshljómsveit Evrópusambandsins lagt sitt af mörkum til að stuðla að þvermenningarlegum 

samskiptum, gagnkvæmri virðingu og skilningi. Æskulýðshljómsveit Evrópusambandsins hefur verið í hlutverki 

menningarsendiherra fyrir Sambandið með því að sýna fram á hversu ríkulegir og fjölbreyttir evrópskir 

menningarheimar eru, og varpa ljósi á upprennandi hæfileikafólk. Hún hefur einnig stuðlað að þekkingu á evrópskri 

tónlistararfleifð, dreifingu á evrópskum verkum og hreyfanleika ungs evrópsks hæfileikafólks milli landa og út fyrir 

landamæri Evrópu. 

4) Æskulýðshljómsveit Evrópusambandsins býður ungum tónlistarmönnum reglulega þjálfun á grundvelli áætlunar um 

gestadvöl sem gefur þeim tækifæri til að koma fram og styrkja þannig starfsframa sinn á alþjóðavísu og þróa hæfileika 

sína undir leiðsögn þekktra hljómsveitarstjóra. 

5) Til þess að tryggja sjálfbærni sína og með það fyrir augum að gera Æskulýðshljómsveit Evrópusambandsins minna háða 

fjármagni frá Sambandinu ætti hljómsveitin að auka stöðugt fjölbreytni tekna sinna með því að leita fjárstuðnings hjá 

öðrum en Sambandinu. Æskulýðshljómsveit Evrópusambandsins ætti því að tryggja kostnaðarhagkvæmni í rekstri 

sínum.  

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 103, 23.4.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 29/2019 frá  

8. febrúar 2019 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins, (bíður 

birtingar). 

(1) Álit frá 18. október 2017 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum). 

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 15. mars 2018 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 12. apríl 2018. 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1295/2013 frá 11. desember 2013 um að koma á fót áætluninni Skapandi Evrópa (2014–

2020) og um niðurfellingu ákvarðana nr. 1718/2006/EB, nr. 1855/2006/EB og nr. 1041/2009/EB (Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 221). 
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6) Æskulýðshljómsveit Evrópusambandsins ætti að leitast við að auka sýnileika sinn, m.a. í bæðum hefðbundnum og 

stafrænum miðlum, og koma fram á evrópskum viðburðum og í fleiri aðildarríkjum. 

7) Æskulýðshljómsveit Evrópusambandsins ætti, í samstarfi við innlenda samstarfsaðila, að efla þekkingu á árlegum 

áheyrnarprufum með það fyrir augum að koma á meira jafnvægi milli fjölda tónlistarmanna frá hverju aðildarríki í 

hljómsveitinni. 

8) Starfsemi Æskulýðshljómsveitar Evrópusambandsins ætti að vera í samræmi við markmið áætlunarinnar Skapandi 

Evrópa, einkum markmið hennar um að styðja við fjölgun áheyrenda, og forgangsmál undiráætlunarinnar á sviði 

menningar (e. Culture Sub-programme). Æskulýðshljómsveit Evrópusambandsins ætti því að taka virkan þátt í því að 

fjölga áheyrendum og leggja sérstaka áherslu á ungt fólk. 

9) Æskulýðshljómsveit Evrópusambandsins var stofnuð í kjölfar ályktunar Evrópuþingsins frá 8. mars 1976 (1) og er því 

frábrugðin öðrum hljómsveitum í Evrópu. 

10) Aðildarríki og stofnanir Sambandsins, þ.m.t. fjölmargir forsetar framkvæmdastjórnarinnar og Evrópuþingsins, hafa veitt 

framlagi Æskulýðshljómsveitar Evrópusambandsins athygli. 

11) Í ljósi sérstakrar stöðu sinnar, stefnumarkmiða og starfsemi, sem nær út fyrir hagsmuni eins eða fleiri aðildarríkja og 

sýnir með skýrum hætti evrópskan virðisauka, uppfyllir Æskulýðshljómsveit Evrópusambandsins þau skilyrði að teljast 

„stofnun sem greint er frá í grundvallargerð“ í skilningi d-liðar 1. mgr. 190 gr. framseldrar reglugerðar fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1268/2012 (2), sem heimilar styrki án þess að auglýst sé eftir tillögum. 

12) Gera ætti undantekningu og veita Æskulýðshljómsveit Evrópusambandsins fjármagn allt til loka áætlunarinnar Skapandi 

Evrópa sem verður 31. desember 2020. 

13) Því ætti að gera þá undantekningu að fella Æskulýðshljómsveit Evrópusambandsins undir ráðstafanir sem njóta góðs af 

stuðningi bæði á vegum undiráætlunarinnar á sviði menningar og hins þverfaglegs þáttar áætlunarinnar Skapandi 

Evrópa. 

14) Til að tryggja snurðulausa starfsemi Æskulýðshljómsveitar Evrópusambandsins ætti hún að geta notið góðs af stuðningi 

eins fljótt og auðið er, einkum vegna kostnaðar sem stofnað er til á árinu 2018, áður en þessi reglugerð öðlast gildi. Þessi 

reglugerð ætti því að gilda afturvirkt frá 1. janúar 2018. 

15) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 1295/2013 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (ESB) nr. 1295/2013 er breytt sem hér segir: 

1) Í 1. mgr. 13. gr. bætist eftirfarandi liður við: 

„f) kostnað við starfsemi Æskulýðshljómsveitar Evrópusambandsins sem stuðlar að hreyfanleika tónlistarmanna, 

dreifingu evrópskra verka yfir landamæri og að alþjóðlegum starfsframa ungra tónlistarmanna.“ 

2) Í 1. mgr. 15. gr. bætist eftirfarandi liður við: 

„g) Æskulýðshljómsveit Evrópusambandsins vegna kostnaðar sem ekki nýtur stuðnings skv. f-lið 1. mgr. 13. gr.“ 

  

(1) Ályktun Evrópuþingsins frá 8. mars 1976 um tillögu að ályktun sem frú Kellett-Bowman lagði fram um stofnun Æskulýðshljómsveitar 

Evrópubandalagsins (Stjtíð. ESB C 79, 5.4.1976, bls. 8). 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1268/2012 frá 29. október 2012 um reglur um beitingu reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) nr. 966/2012 um fjárhagsreglur sem gilda um fjárlög Sambandsins (Stjtíð. ESB L 362, 31.12.2012, 

bls. 1). 
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2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Henni skal beitt frá 1. janúar 2018 til 31. desember 2020. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Strassborg 18. apríl 2018. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

A. TAJANI 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

L. PAVLOVA 

forseti. 

 __________  


