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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2018/596 

av 18. april 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 1295/2013 om opprettelse av programmet Kreativt Europa (2014–2020)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 167 nr. 5, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Programmet Kreativt Europa (2014–2020) ble opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1295/2013(3) 

for å støtte kulturell og kreativ sektor i Europa. 

2) Det særlige kjennetegnet ved Den europeiske unions ungdomsorkester (ungdomsorkesteret) er at det er et europeisk 

orkester som overskrider kulturelle grenser og er sammensatt av unge musikere utvalgt etter strenge kvalitetskriterier 

gjennom en grundig opptaksprosess som gjennomføres i alle medlemsstater. Det er det eneste orkesteret i Unionen som 

rekrutterer fra alle medlemsstatene. 

3) Siden det ble opprettet, har ungdomsorkesteret bidratt til å fremme tverrkulturell dialog og gjensidig respekt og 

forståelse. Ungdomsorkesteret har agert som kulturell ambassadør for Unionen ved å vise fram rikdommen og 

mangfoldet i europeisk kultur og presentere nye talenter. Det har også bidratt til kunnskap om den europeiske 

musikkarven, spredning av europeiske verker og mobilitet for unge europeiske talenter over nasjonale og europeiske 

grenser. 

4) Ungdomsorkesteret gir unge musikere mulighet til regelmessig opplæring gjennom et gjesteoppholdsprogram og gir 

dem anledning til å opptre og dermed fremme sin internasjonale karriere og til å utvikle sine ferdigheter med veiledning 

fra anerkjente dirigenter. 

5) Ungdomsorkesteret bør hele tiden diversifisere sine inntekter ved aktivt å søke økonomisk støtte fra andre kilder enn  

EU-midler, for å sikre sin bærekraft og redusere sin avhengighet av EU-midler. Ungdomsorkesteret bør derfor sørge for 

kostnadseffektiv drift.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 103 av 23.4.2018, s. 1 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2019 av 8. februar 2019 om 

endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, ennå ikke kunngjort. 

(1) Uttalelse avgitt 18. oktober 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) Europaparlamentets holdning av 15. mars 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets beslutning av 12. april 2018. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1295/2013 av 11. desember 2013 om opprettelse av programmet Kreativt Europa  

(2014–2020) og om oppheving av beslutning nr. 1718/2006/EF, 1855/2006/EF og 1041/2009/EF (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 221). 
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6) Ungdomsorkesteret bør arbeide for å bli mer synlig, også i både tradisjonelle og digitale medier, og søke å opptre ved 

europeiske evenementer og i flere medlemsstater. 

7) Ungdomsorkesteret bør i samarbeid med sine nasjonale samarbeidspartnere øke bevisstheten om de årlige 

opptaksprøvene med sikte på å oppnå en jevnere fordeling av musikere fra alle medlemsstater. 

8) Ungdomsorkesterets virksomhet bør være i tråd med målene i programmet Kreativt Europa, særlig målet om å støtte 

publikumsutvikling, samt prioriteringene i kulturdelprogrammet. Ungdomsorkesteret bør derfor engasjere seg aktivt i 

publikumsutvikling, med særlig vekt på ungdom. 

9) Ungdomsorkesteret ble opprettet etter en resolusjon fra Europaparlamentet av 8. mars 1976(1) og er dermed i en 

særstilling blant orkestre i Europa. 

10) Ungdomsorkesterets betydning er blitt anerkjent av medlemsstatene og av Unionens institusjoner, blant annet av en 

rekke presidenter i Kommisjonen og Europaparlamentet. 

11) På grunn av sin særlige status, sine strategiske mål og sin virksomhet, som går lenger enn en eller flere enkelt-

medlemsstaters interesser og nytte og tydelig viser en europeisk merverdi, kvalifiserer ungdomsorkesteret til å være et 

organ nevnt i en grunnleggende rettsakt i henhold til artikkel 190 nr. 1 bokstav d) i delegert forordning (EU)  

nr. 1268/2012(2), som tillater at det gis tilskudd uten at det utstedes forslagsinnbydelse. 

12) Det bør som unntak bevilges midler til ungdomsorkesteret inntil utløpet av programmet Kreativt Europa 31. desember 

2020. 

13) Ungdomsorkesteret bør derfor som unntak føres opp blant de tiltakene som mottar støtte både fra kulturdelprogrammet 

og den tverrsektorielle delen av programmet Kreativt Europa. 

14) For å sikre problemfri drift av ungdomsorkesteret bør det motta støtte så snart som mulig, særlig til kostnader det har 

pådratt seg i 2018, før ikrafttredelsen av denne forordning. Denne forordning bør derfor få anvendelse med 

tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2018. 

15) Forordning (EU) nr. 1295/2013 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 1295/2013 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 13 nr. 1 skal ny bokstav lyde: 

«f) kostnader forbundet med den virksomheten i Den europeiske unions ungdomsorkester som bidrar til mobilitet for 

musikere, spredning av europeiske verk over landegrensene og internasjonalisering av unge musikeres karriere.». 

2) I artikkel 15 nr. 1 skal ny bokstav lyde: 

«g) Den europeiske unions ungdomsorkester, til kostnader som ikke støttes i henhold til artikkel 13 nr. 1 bokstav f).». 

  

(1) Europaparlamentsresolusjon av 8. mars 1976 om forslaget fra Elaine Kellett-Bowman om å opprette et ungdomsorkester for Det 

europeiske fellesskap (EUT C 79 av 5.4.1976, s. 8). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1268/2012 av 29. oktober 2012 om gjennomføringsregler for europaparlaments- og råds-

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Den europeiske unions alminnelige budsjett (EUT  

L 362 av 31.12.2012, s. 1). 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2018 til 31. desember 2020. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg 18. april 2018. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

L. PAVLOVA 

Formann 

 __________  


