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WSKAZÓWKI 

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, 

Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa z 

dnia 13 kwietnia 2016 r., w szczególności art. 20–24 dotyczące ewaluacji ex post 

obowiązującego ustawodawstwa; 

1. z zadowoleniem przyjmuje szereg środków usprawniających wprowadzonych w 

zarządzaniu programem w 2014 r.; 

2. ubolewa, że brak zdolności finansowych nadal stanowi jedną z największych przeszkód 

dla potencjalnych kandydatów, obok przeszkód administracyjnych i regulacyjnych; 

zachęca Komisję, Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora 

Audiowizualnego (EACEA) i biura krajowe programu „Kreatywna Europa”, aby 

spróbowały rozwiązać problem niewystarczającej reprezentacji mikropodmiotów z 

sektora kultury wśród finansowanych organizacji oraz w niektórych sektorach 

podprogramu „Kultura”; 

3. oczekuje na pierwsze wyniki instrumentu gwarancji finansowych, który zaczął 

funkcjonować w 2016 r.; oczekuje, że ułatwiając MŚP i mikroprzedsiębiorstwom dostęp 

do pożyczek, ten nowy instrument rynkowy pomoże zwiększyć skalę projektów w 

sektorze kreatywnym i kulturalnym, wytwarzającym 4,4 % PKB Unii Europejskiej i 

zatrudniającym 3,8 % jej siły roboczej, tak aby w pełni wykorzystać potencjał tego 

obiecującego źródła wzrostu i miejsc pracy oraz stymulatora konkurencyjności, 

różnorodności kulturowej i współpracy transgranicznej; głęboko ubolewa jednak, że 

instrument ten będzie funkcjonował jedynie w państwach, gdzie podobne rozwiązanie już 

funkcjonuje; 

4. zauważa, że w latach 2014 i 2015 wskaźniki wykonania stale utrzymywały się na 

poziomie 100 % lub były mu bliskie, co oznacza, że program jest nadal potrzebny; w 

związku z tymi doskonałymi wynikami wyraźnie dostrzega zasadność utrzymania 

finansowania na stałym poziomie lub nawet jego zwiększenia w kolejnych latach, przy 

uwzględnieniu odroczonego profilu budżetu instrumentu; 

5. w związku z faktem, że w ostatnich latach do UE przybywa wielu migrantów i 

uchodźców, z zadowoleniem przyjmuje coraz bardziej międzykulturowy charakter 

programu i wyraża nadzieję, że począwszy od 2017 r. przyniesie on większą liczbę 

projektów wspierających integrację kulturową i zrozumienie, a także wielojęzyczność; 

jako że w najbliższych latach integracja prawdopodobnie nadal stanowić będzie wyzwanie 

w wielu państwach UE, podkreśla, że aspekt ten powinien być wspierany jako stały 

element programu. 
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