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(Akty ustawodawcze) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/596 

z dnia 18 kwietnia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 ustanawiające program „Kreatywna Europa” 
(2014–2020) 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 167 ust. 5 tiret pierwsze, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1), 

po konsultacji z Komitetem Regionów, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 (3) ustanowiono program „Kreatywna 
Europa” (2014–2020) służący wspieraniu europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego. 

(2)  Szczególny charakter Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej (EUYO) polega na tym, że jest to orkiestra 
europejska, która przekracza granice kultur i składa się z młodych muzyków wybranych na podstawie surowych 
kryteriów jakościowych w wyniku organizowanych co roku rygorystycznych przesłuchań we wszystkich 
państwach członkowskich. Jest to jedyna orkiestra w Unii, do której rekrutuje się muzyków ze wszystkich państw 
członkowskich. 

(3)  Od momentu powstania EUYO przyczynia się do promowania dialogu międzykulturowego oraz wzajemnego 
szacunku i zrozumienia. EUYO działała w charakterze ambasadora kulturalnego Unii, prezentując bogactwo 
i różnorodność kultur europejskich oraz pojawiających się talentów. Przyczyniła się ona również do upowszech
nienia znajomości europejskiego dziedzictwa muzycznego, propagowania europejskich dzieł kultury i mobilności 
młodych europejskich talentów poza granicami ich krajów i poza Europą. 

(4)  EUYO organizuje regularne szkolenia dla młodych muzyków w ramach programu rezydencji i oferuje możliwość 
występów, dzięki czemu muzycy wzmacniają swoje międzynarodowe kariery zawodowe i rozwijają umiejętności 
pod kierunkiem uznanych dyrygentów. 

(5)  EUYO powinna stale dywersyfikować swoje dochody, aktywnie szukając wsparcia finansowego pochodzącego 
z innych źródeł niż fundusze unijne, aby zagwarantować sobie stabilność i zmniejszyć uzależnienie od funduszy 
unijnych. EUYO powinna sobie zatem zapewnić oszczędny sposób zarządzania. 
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(1) Opinia z dnia 18 października 2017 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2018 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady 

z dnia 12 kwietnia 2018 r. 
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Kreatywna 

Europa” (2014–2020) i uchylające decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, 
s. 221). 



(6)  EUYO powinna dążyć do zwiększania swojej widoczności, w tym zarówno w tradycyjnych, jak i cyfrowych 
środkach przekazu, i uczestniczyć w imprezach o charakterze europejskim oraz w większej liczbie państw 
członkowskich. 

(7)  EUYO powinna, we współpracy ze stowarzyszonymi partnerami krajowymi, szerzej informować o corocznych 
przesłuchaniach, aby zapewnić bardziej zrównoważoną reprezentację w orkiestrze muzyków ze wszystkich 
państw członkowskich. 

(8)  Działalność EUYO powinna być zgodna z celami programu „Kreatywna Europa”, w szczególności z celem, jakim 
jest wspieranie rozwoju publiczności, oraz z priorytetami podprogramu „Kultura”. EUYO powinna zatem 
aktywnie angażować się w rozwój publiczności, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych. 

(9)  EUYO została utworzona w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 1976 r. (1), czym 
różni się od innych orkiestr europejskich. 

(10)  Wkład EUYO doceniły państwa członkowskie i instytucje unijne, w tym kolejni przewodniczący Komisji 
i Parlamentu Europejskiego. 

(11)  Z uwagi na szczególny status, cele strategiczne i działania EUYO, które wykraczają poza interes i korzyści tylko 
jednego lub kilku państw członkowskich i wyraźnie stanowią europejską wartość dodaną, EUYO uznaje się za 
organ wskazany jako beneficjent dotacji w akcie podstawowym w rozumieniu art. 190 ust. 1 lit. d) rozporzą
dzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 (2), co umożliwia udzielanie jej dotacji bez zaproszenia do 
składania wniosków. 

(12)  W drodze wyjątku należy przyznać EUYO fundusze do zakończenia bieżącego programu „Kreatywna Europa” 
w dniu 31 grudnia 2020 r. 

(13)  EUYO powinna zatem zostać uwzględniona, w drodze wyjątku, wśród środków korzystających ze wsparcia 
zarówno w ramach podprogramu „Kultura”, jak i komponentu międzysektorowego programu „Kreatywna 
Europa”. 

(14)  Aby EUYO mogła sprawnie funkcjonować, powinna mieć możliwość jak najszybszego skorzystania z tego 
wsparcia, w szczególności w celu pokrycia kosztów poniesionych w 2018 r. przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zatem zastosowanie z mocą wsteczną od dnia 
1 stycznia 2018 r. 

(15)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1295/2013, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 1295/2013 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 13 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu: 

„f)  kosztów związanych z działalnością Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej, które przyczyniają się do 
mobilności muzyków, transgranicznego rozpowszechniania dzieł kultury europejskiej oraz do umiędzynarada
wiania karier zawodowych młodych muzyków.”;  

2) w art. 15 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu: 

„g)  Młodzieżową Orkiestrę Unii Europejskiej w zakresie kosztów, które nie są objęte wsparciem na podstawie art. 13 
ust. 1 lit. f).”. 
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(1) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 1976 r. w sprawie projektu rezolucji złożona przez E. Kellett-Bowman, dotycząca 
utworzenia młodzieżowej orkiestry Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. C 79 z 5.4.1976, s. 8). 

(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1). 



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Strasburgu dnia 18 kwietnia 2018 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 
A. TAJANI 

Przewodniczący  

W imieniu Rady 
L. PAVLOVA 

Przewodniczący   
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