
 

 

 
DocNo. 18/01664-16 

 

 

 

20. juni 2018 
Høringsnotat                                                                         

 

Forslag til forordning om programmet Et Kreativt Europa 2021-2027 

 

Kommissionen har ved KOM (2018) 366 den 30. maj 2018 fremlagt forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa til 

støtte for de europæiske kulturelle og kreative sektorer for perioden 1. januar 2021 til 

31. december 2027. Forslaget bygger på og viderefører for en stor dels vedkommende det 

nugældende rammeprogram Et Kreativt Europa 2014-2020. Kommissionen har i forsla-

get til det nye Et Kreativt Europa 2021-2027 dog lagt op tilpasninger på baggrund af 

økonomiske, teknologiske, sociale og politiske udviklingstendenser. Bl.a. peger Kom-

missionen på den øgede konkurrence, som de kulturelle og kreative sektorer i Europa 

konfronteres med fra nye og stærke globale aktører såsom søgemaskiner og online so-

ciale platforme, der f.eks. har skabt behov for at udnytte digitale teknologier for at være 

konkurrencedygtig på et globalt marked.  

 

Forslaget til sektorprogram på kulturområdet indgår i forslaget til den flerårige finan-

sielle ramme (MFF) for perioden 2021-2027 ”Et moderne budget for en Union, der be-

skytter, styrker og forsvarer” under budgetkategori 2 samhørighed og værdier, under-

tema om ”investering i mennesker, social samhørighed & værdier”. Kommissionen fore-

slår et samlet budget til programmet på 1,850 mia. € (svarende til ca. 13,875 mia. kr.) i 

den 7-årige budgetperiode (løbende priser).  

 

De kulturelle og kreative sektorer foreslås at omfatte navnlig arkitektur, arkiver, bibli-

oteker og museer, kunsthåndværk, audiovisuelle værker (såsom film, tv, videospil og 

multimedier), kulturarv, design og mode, festivaler, musik, litteratur, scenekunst, bøger 

og forlagsvirksomhed, radio og billedkunst. 

 

Programmets generelle mål foreslås at være a) at fremme europæisk samarbejde om 

kulturel og sproglig mangfoldighed og kulturarven og b) øge de kulturelle og kreative 

sektorers konkurrenceevne, navnlig i den audiovisuelle sektor. Programmets specifikke 

mål foreslås at være 1) at forbedre den økonomiske, sociale og eksterne dimension af 

samarbejdet på europæisk niveau for at udvikle og fremme Europas kulturelle mang-

foldighed og kulturarv, styrke de kulturelle og kreative sektorers konkurrenceevne og 

forstærke de internationale kulturelle relationer, 2) at fremme den europæiske audiovi-

suelle industris konkurrenceevne og skalerbarhed og 3) at fremme politiksamarbejde og 

innovative indsatser til støtte for alle programmets områder, herunder fremme et 

mangfoldigt og pluralistisk mediemiljø, mediekendskab og social inklusion. Forslagets 

programområder er nærmere beskrevet i et bilag til forslaget. 

 

Forhandlinger om forslaget ventes påbegyndt under det østrigske EU-formandskab i 

andet halvår af 2018. 

 

Høringssvar bedes sendt til Anne Julie Schmitt Jensen (asj@kum.dk) og Louise Ander-

sen (loa@kum.dk) senest fredag den 17. august 2018. 

 

Bilag: 

 Kommissionens forslag til forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Eu-

ropa 2021-2027 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1295/2013. 

 Bilag til forslaget. 

 Høringsliste. 
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