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22.2.2017 A8-0030/1 

Pakeitimas 1 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2328(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 nurodomoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 167 ir 173 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 6, 167 ir 173 straipsnius, 

 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/2 

Pakeitimas 2 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2328(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 nurodomoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. sausio 

19 d. rezoliuciją dėl kultūrų dialogo, 

kultūrų įvairovės ir švietimo vaidmens 

puoselėjant pagrindines ES vertybes2, 

___________  

2 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0005. 

Išbraukta. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/3 

Pakeitimas 3 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2328(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

C konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

C. kadangi programa „Kūrybiška Europa“, 

ypač jos paprogramė „Kultūra“, 

finansuojamos gerokai per mažai, ir todėl 

kyla sunkumų siekiant pateisinti didelius 

lūkesčius; 

C. kadangi programos „Kūrybiška 

Europa“, įskaitant jos paprogramę 

„Kultūra“, visas biudžetas pagal 

daugiametės finansinės programos 3 

išlaidų kategoriją 2014-2020 m. 

laikotarpiu yra 1,46 mlrd. EUR; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/4 

Pakeitimas 4 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2328(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

H konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

H. kadangi tarpsektorinės paprogramės 

strateginis tikslas skatinti tarpvalstybinį ir 

tarpsektorinį kultūros bendradarbiavimą 

buvo išplėtotas tik iš dalies; 

H. kadangi tarpsektorinės paprogramės 

strateginis tikslas skatinti tarpvalstybinį ir 

tarpsektorinį kultūros bendradarbiavimą 

buvo išplėtotas tik iš dalies, nes visų pirma 

išskaidyti jos uždaviniai, pridėjus 

konkrečią priemonę, skirtą pabėgėlių 

socialinei integracijai remti; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/5 

Pakeitimas 5 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2328(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

M konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

M. kadangi 2016 m. pagal tarpsektorinę 

paprogramę paskelbtas specialus kvietimas 

dėl pabėgėlių įtraukimo į Europos 

visuomenę, siekiant skatinti ir remti 

kūrybiškumą ir kultūrų dialogą; 

M. kadangi 2016 m. pagal tarpsektorinę 

paprogramę paskelbtas specialus kvietimas 

dėl pabėgėlių įtraukimo į Europos 

visuomenę, siekiant skatinti ir remti 

kūrybiškumą ir kultūrų dialogą; primena, 

kad 2015 m. šiai priemonei finansuoti 

buvo skirta net 1,6 mln. eurų; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/6 

Pakeitimas 6 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2328(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

O konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

O. kadangi reglamente numatyta parengti 

dvišalius susitarimus su trečiosiomis 

šalimis, kad jos dalyvautų programoje arba 

tam tikrose jos dalyse, tačiau iki šiol 

procedūrą užbaigė tik keletas šalių; 

O. kadangi reglamente numatyta parengti 

dvišalius susitarimus su trečiosiomis 

šalimis, kad jos dalyvautų programoje arba 

tam tikrose jos dalyse, tačiau dėl riboto 

programos „Kūrybiška Europa“ biudžeto, 

taip pat dėl konkrečių jos tikslų, susijusių 

su Europos kultūra, daugiausia dėmesio 

turėtų būti skiriama paraiškoms iš 

valstybių narių; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/7 

Pakeitimas 7 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2328(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

R konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

R. kadangi atranką praėjusių pareiškėjų 

dalis pagal paprogramę „Kultūra“ yra 

15 proc., o pagal paprogramę „MEDIA“ – 

44 proc., tačiau neskaičiuojant automatinių 

schemų ši dalis pagal pastarąją paprogramę 

dar mažesnė (32 proc.); 

R. kadangi atranką praėjusių pareiškėjų 

dalis pagal paprogramę „Kultūra“ yra 

15 proc., o pagal paprogramę „MEDIA“ – 

44 proc., tačiau neskaičiuojant automatinių 

schemų ši dalis pagal pastarąją paprogramę 

dar mažesnė (32 proc.); be to, pabrėžia, 

kad paprogramės „Kultūra“ atveju 

daugiausia pasirinkta ne pelno 

organizacijų pateiktų projektų, todėl 

galima spėti, kad programos lėšų neužteks 

pelno siekiančioms organizacijoms, 

pavyzdžiui, vidutinėms įmonėms, 

finansuoti; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/8 

Pakeitimas 8 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2328(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. primygtinai ragina valstybes nares 

padidinti programos „Kūrybiška Europa“ 

biudžetą, kad jis atitiktų ES piliečių 

lūkesčius ir kiekvienos paprogramės 

užmojus, taip pripažįstant, kad kultūrinės 

gamybos vertybių negalima vertinti tik 

ekonominiais duomenimis, ir sudarant 

galimybes pasiekti didesnio veiksmingumo 

ir geresnių rezultatų; 

1. siūlo valstybėms narėms įdiegti 

optimizuotą turimų lėšų valdymą, visų 

pirma iš naujo tarpusavyje suderinus 

paprogrames „Kultūra“ ir „MEDIA“, taip 

pat uždraudus plėsti tikslus arba didinti 

dalyvaujančių trečiųjų šalių skaičių, kad 

daugiausia dėmesio būtų skiriama 

svarbiausiems valstybių narių kandidatų 

projektams; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/9 

Pakeitimas 9 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2328(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. prašo Komisijos kuo glaudžiau 

bendradarbiauti su UNESCO, Europos 

Taryba, taip pat su Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 

(EBPO), kad būtų sukurtas tvirtesnis 

pagrindas bendrai veiklai siekiant 

programos tikslų ir vertinant jos poveikį, 

ypač atsižvelgiant į tarptautinį aspektą ir 

konkrečias kultūros ir kūrybos 

žmogiškąsias ir ekonomines vertybes; 

6. primena valstybėms narėms galimybę 

kuo glaudžiau bendradarbiauti su 

UNESCO, Europos Taryba, taip pat su 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacija (EBPO), kad būtų sukurtas 

tvirtesnis pagrindas bendrai veiklai siekiant 

programos tikslų ir vertinant jos poveikį, 

ypač atsižvelgiant į tarptautinį aspektą ir 

konkrečias kultūros ir kūrybos 

žmogiškąsias ir ekonomines vertybes; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/10 

Pakeitimas 10 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2328(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. palankiai vertina dabartinį Komisijos ir 

EACEA darbą, kuriuo pakeičiama 

automatinė taškų sistema, kad būtų 

sudarytos tikrai vienodos konkurencijos 

sąlygos, proporcingai atsižvelgiant į visus 

programoje „Kūrybiška Europa“ 

nurodytus kriterijus (tarpvalstybinis 

pobūdis, tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo plėtojimas, masto 

ekonomija, kritinė masė, sverto poveikis) 
ir į gamybos pajėgumus ir esamas 

nacionalines audiovizualinio sektoriaus 

rėmimo sistemas; 

21. palankiai vertina dabartinį Komisijos ir 

EACEA darbą, kuriuo pakeičiama 

automatinė taškų sistema, nes pagal ją gali 

būti įdiegta šalių, turinčių mažiau 

produkcijos gamybos pajėgumų, 

„teigiamo diskriminavimo“ sistema, kuri 

darytų neigiamą poveikį projektų meninei 

kokybei ir jų inovacijų galimybėms, taip 

„baudžiant“ daug produkcijos pajėgumų 

turinčias šalis;  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/11 

Pakeitimas 11 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2328(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

24. rekomenduoja, kad Europos 

audiovizualinis paveldas būtų apsaugotas ir 

su juo būtų galima susipažinti norint 

studijuoti, įtraukti auditoriją ir didinti 

ekonominę vertę pasitelkiant filmų ir 

audiovizualinių archyvų skaitmeninimą; 

24. rekomenduoja, kad Europos 

audiovizualinis paveldas būtų apsaugotas ir 

su juo būtų galima susipažinti norint 

studijuoti, įtraukti auditoriją ir didinti 

ekonominę vertę pasitelkiant filmų ir 

audiovizualinių archyvų skaitmeninimą ir 

tuo pačiu nepažeidžiant autorių ir 

gretutinių teisių; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/12 

Pakeitimas 12 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2328(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į tarptautinę 

kino meno panoramą ir vis stiprėjančią 

konkurenciją šioje srityje, Europos 

audiovizualiniam sektoriui ir toliau 

reikės, kad būtų išlaikytos priemonės, 

kuriomis apsaugoma jo įvairovė ir 

nepriklausomybė; pabrėžia, kad būtina 

tiesiogiai remti Europos audiovizualinę 

produkciją, ypač projektų rengimo etapu, 

ir tą reikėtų daryti išplėtojant mokymus, 

kad jie apimtų daugiau veiksmų ir kad 

būtų stiprinamas sektoriaus 

konkurencingumas; 

25. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į tarptautinę 

kino meno panoramą ir vis stiprėjančią 

konkurenciją šioje srityje, vis dar reikia 

remti valstybių narių audiovizualinį 

sektorių ir kad siekiant šio tikslo reikia 

įgyvendinti kovos su socialiniu ir 

fiskaliniu dempingu politiką ir palikti 

valstybėms narėms galimybę apsaugoti 

savo kultūros pramonę ir kultūros išimtis, 

taip siekiant užtikrinti, kad kultūros, 

žiniasklaidos ir kūrybos pramonės sritys 

nebūtų įtrauktos į laisvosios prekybos 

susitarimus, taip pat parengti mokymus, 

įskaitant palankesnes mokymo galimybes, 

norint apimti daugiau programų ir 

daugiau dėmesio skirti mokytojų mokymo 

programoms; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/13 

Pakeitimas 13 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2328(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

27. pripažįsta, kad Europos internetinės 

platformos vis dar nėra konkurencingos 

tarptautiniu lygmeniu, nors internetiniam 

platinimui teikiama parama, ir kad esamose 

platformose europinį turinį sunku surasti ir 

jis nėra lengvai prieinamas; 

27. pripažįsta, kad Europos internetinės 

platformos vis dar nėra konkurencingos 

tarptautiniu lygmeniu, nors internetiniam 

platinimui teikiama parama, ir kad esamose 

platformose europinį turinį sunku surasti ir 

jis nėra lengvai prieinamas; primygtinai 

teigia, kad daug Europos šalių turi 

didžiulių su inovacijomis ir naujomis 

technologijomis susijusių galimybių, todėl 

joms reikia leisti plėtoti šiuos sektorius 

vykdant plataus užmojo nacionalinę 

politiką, kad jos užsitikrintų poziciją 

tarptautinėje rinkoje; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/14 

Pakeitimas 14 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2328(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

29 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

29. pabrėžia, kad Komisija turi pasiūlyti 

duomenimis grindžiamą Europos 

auditorijos pritraukimo projektą, kuriuo 

būtų siekiama įvertinti ir sustiprinti 

Europos audiovizualinio ir kino 

sektoriaus pajėgumą rinkti ir analizuoti 

duomenis apie auditorijos elgseną ir ją 

prognozuoti, siekiant padidinti 

nenacionalinių Europos filmų paklausą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/15 

Pakeitimas 15 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2328(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

30 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

30. pabrėžia, kad nuolat teikiama parama 

nepriklausomiems TV fantastikos serialų 

prodiuseriams, siekiantiems konkuruoti 

pasaulio lygmeniu, siekiant į šiuo metu 

tarptautiniu mastu susidariusią didelę 

aukštos kokybės serialų paklausą 

sureaguoti tikrai europine pasiūla, nors 

geriausių rezultatų iki šiol pasiekta 

dokumentinės ir vaikams skirtos 

produkcijos srityse; 

30. pabrėžia, kad reikėtų užtikrinti, jog 

visų pirma nacionalinės institucijos teiktų 

paramą nepriklausomiems TV grožinės 

literatūros serialų prodiuseriams, 

siekiantiems konkuruoti pasaulio 

lygmeniu, siekiant į šiuo metu tarptautiniu 

mastu susidariusią didelę aukštos kokybės 

serialų paklausą sureaguoti tikrai europine 

pasiūla, nors geriausių rezultatų iki šiol 

pasiekta dokumentinės ir vaikams skirtos 

produkcijos srityse; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/16 

Pakeitimas 16 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2328(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

32 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

32. prašo Komisijos pakeisti sistemą, pagal 

kurią skiriamos priemokos už vienu metu 

kino teatruose ir užsakomųjų vaizdo 

programų paslaugų pavidalu išleidžiamą 

produkciją; 

32. prašo Komisijos išsaugoti priemokų 

sistemą, kad produkcija nebūtų 

išleidžiama vienu metu kino teatruose ir 

užsakomųjų vaizdo programų paslaugų 

pavidalu, atsižvelgiant į Europos šalių 

skirtumus ir būtinybę užtikrinti, kad 

pirmiausia produkcija būtų rodoma kino 

salėje, – daugeliui nedidelių arba 

nepriklausomų kino salių dažnai tai yra 

labai svarbus uždavinys; siūlo pasvarstyti 

galimybę antrame etape užtikrinti tam 

tikras išimtis, kad būtų galima greičiau 

gauti prieigą prie tam tikrų filmų 

užsakomųjų vaizdo programų paslaugų, 

vaizdo įrašų ar naujų formų terpės 

pavidalu; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/17 

Pakeitimas 17 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2328(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

40 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

40. atkakliai tvirtina, kad stabilūs ir gerai 

atstovaujantys Europos kultūros tinklai yra 

būtini kultūros ir meno veiklos, vykdomos 

Europoje ir kartu su trečiosiomis šalimis, 

matomumui, nes dažnai jie pirmieji 

pradeda bendradarbiauti naujose srityse, 

sektoriuose ar šalyse; mano, kad jų, kaip 

veiklos koordinatorių ir kultūros ir kūrybos 

propaguotojų visose meno srityse, vaidmuo 

turėtų būti remiamas veiklos dotacijomis; 

laikosi nuomonės, kad šiuo klausimu 

reikėtų iš anksto nustatyti aiškius ir 

skaidrius atrankos kriterijus; 

40. atkakliai tvirtina, kad stabilūs ir gerai 

atstovaujantys Europos kultūros tinklai yra 

būtini kultūros ir meno veiklos, vykdomos 

Europoje ir kartu su trečiosiomis šalimis, 

matomumui, nes dažnai jie pirmieji 

pradeda bendradarbiauti naujose srityse, 

sektoriuose ar šalyse; mano, kad jų, kaip 

veiklos koordinatorių ir kultūros ir kūrybos 

propaguotojų visose meno srityse, vaidmuo 

neturėtų būti remiamas veiklos 

dotacijomis, o tik teikiant projektų 

dotacijas, nes dėl veiklos dotacijų kyla 

administracinio ir finansinio 

priklausomumo, taip pat netinkamo lėšų 

valdymo rizika; laikosi nuomonės, kad šiuo 

klausimu reikėtų iš anksto nustatyti aiškius 

ir skaidrius atrankos kriterijus; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/18 

Pakeitimas 18 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2328(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

44 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

44. teigiamai vertina tai, kad vėliau nuo 

2020 m. Europos kultūros sostinių 

schemoje galės dalyvauti šalys kandidatės 

ir ELPA šalys, ir ragina geriau skleisti šią 

patirtį ES ir už jos ribų; 

44. apgailestauja, kad nuo 2020 m. 

Europos kultūros sostinių schemoje galės 

dalyvauti ir šalys kandidatės bei ELPA 

šalys, nes ši schema, kaip matyti iš jos 

pavadinimo, turėtų padėti didinti ES 

miestų vertę, juo labiau atsižvelgiant į 

biudžeto ribojimą ir ekonomikos krizę; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/19 

Pakeitimas 19 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2328(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. rekomenduoja daugiau matomumo 

suteikti Europos paveldo ženklui ir 

pabrėžia, kokie atitinkami (materialūs ir 

nematerialūs) objektai svarbūs europinei 

tapatybei, bendro priklausymo Europai 

jausmo puoselėjimui, ES kūrimui ir žinių 

apie įvairų paveldą įgijimui siekiant kurti 

geresnę ateitį; 

45. rekomenduoja daugiau pastebimumo 

suteikti Europos paveldo ženklui ir 

pabrėžia, kokie atitinkami (materialūs ir 

nematerialūs) objektai svarbūs valstybių 

narių nacionalinei tapatybei ir Europos 

civilizacijos puoselėjimui remiantis 

bendru paveldu; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/20 

Pakeitimas 20 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2328(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

47 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

47. prašo Komisijos apsvarstyti būdus 

palengvinti meno srityse nusimanantiems 

pabėgėliams galimybę dalyvauti 

programoje „Kūrybiška Europa“; 

Išbraukta. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/21 

Pakeitimas 21 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2328(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

55 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

55. atsižvelgdamas į didelį migrantų ir 

pabėgėlių antplūdį į ES pastaraisiais 

metais, teigiamai vertina stiprėjantį 

programos tarpkultūrinį aspektą: 

tikimasi, kad taip nuo 2017 m. atsiras 

daugiau projektų, kuriais bus skatinama 

kultūrų įvairovė ir dialogas bei 

populiarinama daugiakalbystė; kadangi 

tikėtina, jog ateinančiais metais kultūrų 

integracija ir toliau bus iššūkis daugelyje 

ES valstybių narių, pabrėžia, kad ji turėtų 

būti remiama kaip reguliarus programos 

komponentas; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 

 


