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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad programa „Erasmus+“ yra strateginė investicija, visų pirma į Europos 
jaunąją kartą, kuria remiamos švietimo ir mokymo galimybės visoje Europoje, 
padedama didinti socialinę sanglaudą ir stiprinti priklausymo Europai jausmą, ir todėl – 
tai nepaprastai svarbi investicija į Sąjungos ateitį; pabrėžia tai, kad, nors programos 
„Erasmus+“ biudžetas yra palyginti nedidelis – 1,8 proc. dabartinės DFP, ši programa 
yra viena iš populiariausių Sąjungos programų; dar kartą tvirtina, kad nepaprastai 
svarbu iš esmės padidinti programos „Erasmus+“ biudžetą, siekiant jį geriau pritaikyti 
atsižvelgiant į didelę programos paklausą, kaip matyti iš gautų paraiškų skaičiaus, kuris 
gerokai viršija turimas lėšas; todėl ragina 2020 m. biudžeto projekte numatytas lėšas 
padidinti 10 proc. visose programos „Erasmus+“ biudžeto eilutėse, kad būtų padidintas 
žemas paraiškų sėkmės rodiklis ir daugiau žmonių galėtų pasinaudoti šia programa; 
pakartoja, jog Parlamentas remia tai, kad kitoje daugiametėje finansinėje programoje 
(DFP) programos „Erasmus+“ biudžetas būtų padidintas tris kartus, ir savo ketinimą 
kovoti už šį padidinimą; 

2. griežtai prieštarauja Tarybos pasiūlytam lėšų, skiriamų programai „Kūrybiška Europa“, 
sumažinimui, dėl kurio toliau būtų pakenkta jos tikslui remti Sąjungos kultūros ir 
kūrybos sektorius ir taip skatinti priklausymo Europai jausmą, socialinę sanglaudą, 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą; primygtinai tvirtina, kad finansavimo lygiai 
turėtų atitikti programos užmojus, ir primena, kad programai nuolat skiriama per mažai 
lėšų; todėl, prieštaraudamas biudžeto mažinimui, prašo, kad programos „Kūrybiška 
Europa“ biudžeto eilučių sumos būtų padidintos 10 proc., palyginti su 2020 m. biudžeto 
projekte numatytomis sumomis, siekiant dėti daugiau pastangų stiprinant kūrybos ir 
kultūros sektorius; pakartoja, jog Parlamentas pritaria tam, kad kitoje DFP programos 
„Kūrybiška Europa“ biudžetas būtų padidintas du kartus, ir savo ketinimą kovoti už šį 
padidinimą; ragina Komisiją toliau remti daugiakalbę kokybiškų Europos kultūros TV 
programų pasiūlą visoje Europoje pagal programą „Kūrybiška Europa“;

3. pripažįsta, kad buvo laikomasi tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos solidarumo 
korpuso finansavimo ir skirta pakankamai biudžeto lėšų programos veikimui 
užtikrinti; pripažįsta, kad šios programos savanoriškai veiklai skirta dalis sužadino 
didelį dalyvių ir organizacijų susidomėjimą;

4. atkreipia dėmesį į programos „Europa piliečiams“ vertę didinant piliečių supratimą apie 
Sąjungą ir ugdant pilietiškumo jausmą; todėl apgailestauja dėl Tarybos pasiūlyto 
biudžeto sumažinimo; prašo vėl įrašyti ir padidinti susijusių biudžeto eilučių sumas, 
siekiant skatinti piliečių ir demokratinį dalyvavimą; pabrėžia, kad kitoje 2021–2027 m. 
laikotarpio DFP kitai programai „Europa piliečiams“, jau pagal Piliečių, lygybės, teisių 
ir vertybių programą, reikia numatyti tinkamą finansavimą; mano, kad reikėtų toliau 
stiprinti Europos ir pasaulinį pilietinį ugdymą, siekiant suteikti informacijos, kurios 
reikia norint suprasti Sąjungos institucinę struktūrą ir paskatinti piliečius aktyviai 
dalyvauti atremiant pasaulinius iššūkius ir dabartines tarptautines socialines ir politines 
permainas;

5. ragina Komisiją panaudoti Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) pritrauktą dėmesį 
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ir parengti nuoseklią ir tvarią ilgalaikę kultūros paveldo skatinimo ir išsaugojimo 
Europoje strategiją, be kita ko, vykdant mokslinius tyrimus, ir šiam tikslui 2020 m. bei 
vėliau skirti reikiamų lėšų; todėl ragina skirti tikslinius asignavimus pagal atitinkamas 
DFP programas; 

6. palankiai vertina tai, kad su kultūra ir švietimu susiję projektai ir infrastruktūra yra 
remiami pagal įvairias Sąjungos programas bei priemones, visų pirma Europos 
struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų, Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) 
lėšomis ir įgyvendinant programą „Horizontas 2020“; dar kartą ragina Komisiją skatinti 
darnią įvairių Sąjungos programų, pvz., „Horizontas 2020“, Europos infrastruktūros 
tinklų priemonės, programos „Erasmus+“, Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių 
inovacijų (EaSI) programos, programos „Kūrybiška Europa“ ir Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programos (COSME), ESIF bei ESI fondų, sąveiką, siekiant 
padidinti paramą projektams švietimo, jaunimo ir sporto, taip pat kultūros ir kūrybos 
sektoriuose; primygtinai reikalauja, kad nebūtų interpretuojama, jog Parlamentas, 
skatindamas sąveiką, pritaria bet kokiam lėšų perskirstymui ar biudžeto mažinimui;

7. turėdamas mintyje tai, kad įgyvendinant programos „Erasmus+“ sporto dalį gauta gerų 
rezultatų, ragina Komisiją atsižvelgti ir į valstybių narių užjūrio teritorijas, kuriose 
gyvena daugiau kaip penki milijonai ES piliečių; atsižvelgiant į tai, 2021–2027 m. DFP 
sporto skyriuje reikia numatyti realistiškas ir pritaikytas biudžeto eilutes, be kita ko, 
susijusias su tarpvalstybiniais susitikimais pagal „Erasmus+“ sporto programą;

8. ragina Komisiją pagerinti savo išorės komunikacijos ir piliečių informavimo veiklą, kad 
būtų galima kovoti su melagingomis naujienomis ir dezinformacija ir geriau informuoti 
apie Sąjungos veiklą; pripažįsta, kad, siekiant skatinti bendrą Europos viešąją erdvę ir 
daugiakalbystę, svarbūs yra daugialypės terpės srities veiksmai; pripažįsta, kad Europos 
visuomenei reikia stiprios ir nepriklausomos žurnalistikos, kuri teiktų jai informaciją 
žvelgiant iš europinės perspektyvos; todėl primygtinai ragina Komisiją išlaikyti ir 
padidinti lėšas, 2020 m. biudžeto projekte numatytas daugialypės terpės veiksmams; 
atsižvelgdamas į tai, ragina 2020 m. biudžeto projekte numatytas daugialypės terpės 
biudžeto eilutės lėšas padidinti 5 proc., siekiant likusiu DFP laikotarpiu užtikrinti 
„Euranet Plus“ veiklą; tuo pačiu metu primygtinai ragina Komisiją padidinti skaidrumą 
ir atskaitomybę naudojant daugialypės terpės veiksmams skirto biudžeto lėšas, visų 
pirma sukuriant konkrečias biudžeto eilutes, susijusias su įvairiais veiksmais, taip pat 
atlikti visapusišką daugialypės terpės veiksmams skirto biudžeto peržiūrą; 

9. yra sunerimęs dėl išvadų, pateiktų Europos Audito Rūmų skubioje atvejo apžvalgoje dėl 
kanalo „Euronews“, kuriose pabrėžiama, kad šiuo metu 85 proc. kanalo „Euronews“ 
priklauso privatiems investuotojams ir tik 15 proc. – Sąjungos ir ne Sąjungos 
transliuotojams bei vietos valdžios institucijoms, kad Sąjungos finansinė parama 
kanalui „Euronews“ teikiama neužtikrinant pakankamai skaidrumo ir atskaitomybės, 
kad stebėjimo ir vertinimo mechanizmai yra neišsamūs ir kad dauguma Sąjungos 
piliečių neturi prieigos prie šio kanalo; yra ypač sunerimęs dėl išvados, kad, 2018 m. 
peržiūrėjus Finansinį reglamentą, iš kurio buvo išbraukta nuoroda į institucijų, 
siekiančių kokių nors bendrų Sąjungos interesų, sąvoką, dotacijos kanalui „Euronews“ 
teikiamos pagal Finansinio reglamento 195 straipsnio pirmos pastraipos c ir f punktus 
(įstaigos, turinčios de facto monopoliją / specifinę techninę kompetenciją), o ne pagal 
180 straipsnį (veiksmai, kuriais padedama įgyvendinti Sąjungos politikos 
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tikslą / įstaigos, sudarančios kurios nors Sąjungos politikos dalį arba remiančios jos 
įgyvendinimą), o tai reiškia, kad kanalas „Euronews“ nebesiekia bendro Sąjungos 
intereso; atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytus svarstymus, primygtinai ragina Komisiją 
pateikti atsakymus į visus rūpimus klausimus, kuriuos Audito Rūmai iškėlė vykdydami 
kanalui „Euronews“ suteiktų lėšų stebėseną, ir iš naujo įvertinti savo bendradarbiavimo 
su kanalu „Euronews“ metodą; be to, tuo atveju, jei preliminarioji sutartis su kanalu 
„Euronews“ bus pratęsta ir po 2020 m., prašo, kad sutarties trukmė neviršytų dvejų 
metų; be to, ragina Komisiją apsvarstyti naujus nepriklausomos ir išsamios informacijos 
apie Sąjungos reikalus teikimo Europos žiūrovams būdus, atsižvelgiant į naujų 
technologijų plėtrą ir vartotojų įpročių pokyčius; todėl ragina Komisiją investuoti į 
įvairių informavimo priemonių derinį, į kurį galėtų būti įtrauktas ir kanalas „Euronews“;

10. atkreipia dėmesį į bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų teikiamas galimybes; 
mano, kad Komisija, atlikdama išankstinį bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų 
vertinimą, palieka labai mažai laiko nuomonę teikiantiems Europos Parlamento 
komitetams, kad šie galėtų reaguoti į vertinimus ir pastabas; be to, apgailestauja, kad kai 
kuriais atvejais Komisijos pateikti vertinimai ir pastabos nėra visiškai objektyvūs ir, 
atrodo, kad jiems įtakos turėjo instituciniai arba asmeniniai prioritetai; primena, jog 
žemas vertinimo balas negali būti grindžiamas tuo, kad bandomojo projekto ar 
parengiamųjų veiksmų nepavyko patvirtinti Komisijoje; todėl ragina Komisiją 
apsvarstyti galimybę peržiūrėti išankstinio vertinimo procedūrą, siekiant suteikti 
komitetui pakankamai laiko reaguoti į Komisijos išankstinio vertinimo rezultatus; be to, 
ragina Komisiją pateikti grįžtamąją informaciją apie komitetų bandomųjų projektų ir 
parengiamųjų veiksmų įgyvendinimą, ypač atkreipiant dėmesį į sėkmingus ir 
nesėkmingus projektus.
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