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JAVASLATOK 

A Költségvetési Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. üdvözli a 2014 óta a programigazgatás terén bevezetett számos egyszerűsítő intézkedést;  

2. sajnálatát fejezi ki, hogy a pénzügyi források hiánya jelenti továbbra is az egyik 

legnagyobb akadályt a potenciális jelentkezők számára; arra ösztönzi a Bizottságot, a 

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséget (EACEA) és a Kreatív 

Európa program nemzeti irodáit, hogy próbáljanak megoldást találni a kulturális 

mikroszolgáltatóknak a finanszírozásban részesülő szervezeteknél és a Kultúra alprogram 

egyes területein jelentkező alulreprezentáltságára; 

3. érdeklődéssel várja a 2016-ban elindított pénzügyi garanciakeret felhasználásának első 

eredményeit; a kkv-k és a mikrovállalkozások hitelhez jutásának megkönnyítésével arra 

számít, hogy ez az új piaci eszköz segíteni fog az Unió GDP-jének 4,4%-át, illetve 

mukaerőpiacának 3,8%-át adó kulturális és kreatív szektorokban rejlő lehetőségek 

kiaknázásában, amelyek ígéretes forrásai a munkahelyteremtésnek és a gazdasági 

növekedésnek, valamint a versenyképesség, a kulturális sokféleség és a határokon átnyúló 

együttműködés mozgatói; mindazonáltal sajnálja, hogy a pénzügyi garanciakeret csak 

azokban az országokban lesz elérhető, amelyekben már létezik egy ahhoz hasonló eszköz; 

4. megjegyzi, hogy a 2014-ben és 2015-ben folyamatosan 100%-ot elérő vagy a körül mozgó 

végrehajtási arányok bizonyítják, hogy a program továbbra is fontos; e kiváló teljesítmény 

tükrében egyértelműen úgy gondolja, hogy a keret finanszírozására eddig szánt 

pénzösszeget továbbra is meg kell adni vagy akár növelni kell a jövőben, figyelembe véve 

azt, hogy a pénzügyi garanciakeret költségvetésében a legtöbb kiadást a költségvetési 

periódus végére ütemezik; 

5. az elmúlt években a migránsok és menekültek Unióba történő jelentős beáramlásának 

fényében üdvözli, hogy a program egyre inkább interkulturálissá válik, aminek 

köszönhetően 2017-től remélhetőleg nőni fog a kulturális beilleszkedést és a kultúrák 

közötti megértést előmozdító projektek száma; tekintettel arra, hogy az integráció számos 

Uniós országban kihívást fog jelenteni az elkövetkező években, hangsúlyozza, hogy 

támogatni kellene, hogy az ilyen projektek a program állandó részét képezzék. 


