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NÁVRHY 

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako věcně příslušný výbor, aby do 

svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

– s ohledem na interinstitucionální dohodu mezi Parlamentem, Radou EU a Komisí 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016, zejména na články 20 až 

24 o zpětném vyhodnocování stávajících právních předpisů, 

1. vítá řadu racionalizačních opatření při řízení programu, která se uplatňují od roku 2014; 

2. lituje toho, že i nadále je jednou z hlavních překážek pro potenciální žadatele nedostatečná 

finanční kapacita spolu s administrativními a regulačními překážkami; podněcuje Komisi, 

Výkonnou agenturu pro vzdělávání a kulturu (EACEA) a národní sekce programu 

Kreativní Evropa, aby se snažily řešit problém nedostatečného zastoupení kulturních 

mikrosubjektů mezi financovanými organizacemi a v některých sektorech dílčího 

programu Kultura; 

3. těší se na první výsledky nástroje pro finanční záruku, který začal fungovat v roce 2016; 

očekává, že tento nový tržní nástroj tím, že usnadňuje MSP a mikropodnikům přístup k 

úvěrům, pomůže k rozšíření kulturních a kreativních projektů v odvětvích, jejichž podíl na 

HDP EU činí 4,4 % a která zaměstnávají 3,8 % pracovníků, aby plně využily svůj 

potenciál jako slibný zdroj růstu a pracovních míst a hnací síla konkurenceschopnosti, 

kulturní rozmanitosti a přeshraniční spolupráce; velmi však lituje toho, že tento nástroj 

bude funkčně využíván pouze v zemích, v nichž již působí podobný nástroj; 

4. konstatuje, že míry čerpání prostředků, které v roce 2014 a 2015 soustavně činily nebo se 

velmi blížily 100 %, dokazují, že program má i nadále svůj význam; vzhledem k těmto 

skvělým výsledkům konstatuje, že je jednoznačně nutné zachovat v budoucích letech 

stabilní financování programu, popřípadě jej ještě zvýšit, a to se zřetelem k tomu, že u 

záručního nástroje byl příděl prostředků z rozpočtu odložen; 

5. s ohledem na značné množství migrantů a uprchlíků přicházejících do EU v posledních 

letech vítá stále větší mezikulturní dimenzi programu, což doufejme přinese od roku 2017 

více projektů, které povedou k větší kulturní rozmanitosti a mezikulturnímu dialogu a 

budou podporovat mnohojazyčnost; vzhledem k tomu, že integrace bude nejspíše i nadále 

v příštích letech v mnoha zemích v EU palčivou otázkou, zdůrazňuje, že by měl být tento 

aspekt podporován jako plnohodnotná složka programu. 
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