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Høringsnotat 

 

Forslag til forordning om ændring af forordning om Et Kreativt Europa  

(Forslaget vedrører alene en ændring af kulturdelprogrammet) 

 

Kommissionen har den 28. juli 2017 fremlagt forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning om ændring af forordning nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et 

Kreativt Europa (2014-2020). Forslaget er den 25. august 2017 oversendt til Rådet i 

dansk sprogversion.  

 

Forslaget har til formål at anerkende Det Europæiske Ungdomsorkester (European 

Union Youth Orchestra) som et organ, der er nævnt i en basisretsakt som tilskudsmod-

tager, jf. forordning 966/2012 (finansforordningen). Konkret lægges der op til at gøre 

Det Europæiske Ungdomsorkester til en fast støttemodtager ved at indskrive Ung-

domsorkestret i et nyt litra f) (under kulturdelprogrammet) i forordning 1295/2013 om 

oprettelse af Et Kreativt Europa (2014-2020). Programmet er et EU-støtteprogram for 

kulturelle og kreative sektorer i Europa.  

 

Det Europæiske Ungdomsorkester er hidtil blevet støttet på forskellig måde af pro-

grammet Et Kreativt Europa og af tidligere EU-kulturstøtteprogrammer, og forslaget 

sigter på at skabe en juridisk holdbar og gennemsigtig løsning, der kan sikre bæredyg-

tig fortsættelse af Ungdomsorkestrets aktiviteter. 

 

Det Europæiske Ungdomsorkester blev dannet i 1976 på baggrund af en beslutning fra 

Europa-Parlamentet og samler talentfulde unge musikere fra alle EU-lande, herunder 

også Danmark, som er optaget ud fra strenge kvalitetskriterier. Orkestret turnerer i og 

uden for Europa og vurderes at være i verdensklasse. Betydningsfulde dirigenter, soli-

ster, undervisere og instrumentalister har haft mulighed for at udvikle deres talent i 

orkestret, som i dag har tilknyttet et netværk på 3000 alumner. 

 

Ifølge forslaget skal finansieringen af Ungdomsorkestret komme fra den eksisterende 

finansieringsramme for Et Kreativt Europa. Det fremgår af finansieringsoversigten i 

forslaget, at Kommissionen i resten af programperioden frem til 2020 har anslået en 

årlig støtte til orkestret på 0,6 mio. € (svarende til ca. 4,5 mio. kr.)  
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