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NÁVRHY 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor zaradil 

do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu medzi Parlamentom, Radou Európskej únie 

a Komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016, najmä na články 20 až 24 o hodnotení 

platných právnych predpisov ex post; 

1. víta niekoľko racionalizačných opatrení v oblasti riadenia programu, ktoré sa zaviedli v 

roku 2014; 

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že nedostatok finančných kapacít je naďalej jednou z 

hlavných prekážok pre potenciálnych žiadateľov, a to spolu s administratívnymi a 

regulačnými prekážkami; nabáda Komisiu, Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovíziu 

a kultúru (EACEA) a národné sekcie programu Kreatívna Európa, aby sa snažili vyriešiť 

nedostatočné zastúpenie mikrooperátorov v oblasti kultúry medzi financovanými 

organizáciami a určitých sektorov v čiastkovom programe Kultúra; 

3. so záujmom očakáva prvé výsledky nástroja finančnej záruky, ktorý sa začal využívať v 

roku 2016; očakáva, že uľahčovaním prístupu MSP a mikropodnikov k úverom tento nový 

trhový nástroj prispeje k rozšíreniu kultúrnych a tvorivých projektov v odvetviach, ktoré 

predstavujú 4,4 % HDP EÚ a 3,8 % pracovnej sily, aby naplno využili svoj potenciál ako 

sľubný zdroj rastu a tvorby pracovných miest a ako hybná sila konkurencieschopnosti, 

kultúrnej rozmanitosti a cezhraničnej spolupráce; vyjadruje však hlboké poľutovanie nad 

tým, že tento nástroj bude fungovať len v tých krajinách, kde už existuje podobný nástroj; 

4. poznamenáva, že miera plnenia, ktorá v roku 2014 a 2015 konštantne dosahovala 100 % 

alebo sa k nim blížila, dokazuje, že program je stále opodstatnený; na základe tejto 

vynikajúcej výkonnosti považuje za jednoznačné, že financovanie musí byť stabilné alebo 

sa musí v budúcich rokoch dokonca zvýšiť, pričom berie do úvahy skutočnosť, že 

financovanie nástroja z rozpočtu sa uskutočňuje v poslednej fáze; 

5. vzhľadom na značný prílev migrantov a utečencov do EÚ v posledných rokoch víta 

rastúci medzikultúrny rozmer programu, od ktorého očakáva, že od roku 2017 prinesie 

viac projektov, ktoré podnietia kultúrnu rozmanitosť a medzikultúrny dialóg a podporia 

viacjazyčnosť; zdôrazňuje, že táto oblasť by sa mala podporovať ako riadna zložka 

programu vzhľadom na to, že v mnohých krajinách EÚ integrácia bude v najbližších 

rokoch pravdepodobne stále výzvou. 
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