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SUGESTII 

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru cultură și educație, competentă în fond, 

includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

– având în vedere Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii 

Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare, din 13 aprilie 2016, în 

special articolele 20 și 24 privind evaluarea ex-post a legislației în vigoare; 

1. salută seria de măsuri de simplificare a gestionării programului care se aplică din 2014; 

2. regretă că lipsa capacității financiare rămâne unul dintre principalele obstacole pentru 

potențialii candidați, pe lângă cele administrative și reglementare; încurajează Comisia, 

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) și birourile 

naționale ale programului „Europa creativă” să încerce să găsească o soluție la problema 

subreprezentării operatorilor microculturali în rândul organizațiilor finanțate și în anumite 

sectoare ale subprogramului „Cultura”; 

3. așteaptă cu nerăbdare rezultatele inițiale ale Mecanismului financiar de garantare, lansat în 

2016; se așteaptă ca, prin facilitarea accesului IMM-urilor și al microîntreprinderilor la 

credite, acest nou instrument de piață să contribuie la dezvoltarea proiectelor culturale și 

creative, care se află în sectoare ce reprezintă 4,4 % din PIB-ul UE și mobilizează 3,8 % 

din forța de muncă a acesteia, astfel încât ele să-și atingă întregul potențial de sursă 

promițătoare de creștere și locuri de muncă și de factor favorizant al competitivității, 

diversității culturale și cooperării transfrontaliere; regretă profund totuși că acest 

mecanism va fi pe deplin operațional numai în acele state în care se aplică deja 

instrumente asemănătoare; 

4. constată că ratele de execuție, care au fost constant de 100 % sau s-au situat aproape de 

acest procentaj în 2014 și 2015, dovedesc că programul a rămas relevant; consideră că 

există motive evidente, având în vedere aceste rezultate excelente, pentru a menține 

finanțarea la un nivel stabil sau chiar pentru a o crește în următorii ani, ținând seama de 

profilul bugetar decalat al mecanismului; 

5. salută, în contextul afluxului semnificativ de migranți și refugiați în UE în ultimii ani, 

dimensiunea interculturală tot mai pronunțată a programului, care va duce, se speră, la mai 

multe proiecte care să stimuleze diversitatea culturală și dialogul intercultural și să 

promoveze multilingvismul începând din 2017; subliniază că aceasta ar trebui să fie 

considerată o componentă obișnuită a programului, dat fiind că integrarea culturală va 

rămâne probabil o provocare în multe state ale UE în anii următori. 
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