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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 į Europos jaunąją kartą, 
socialinę sanglaudą ir priklausymo Europai jausmo ugdymą; dar kartą patvirtina, kad 
labai svarbu, jog programos „Erasmus +“ biudžetas būtų gerokai padidintas ir labai 
laukiamas piliečių, kaip matyti iš gautų paraiškų skaičiaus, kuris gerokai viršija turimas 
lėšas; todėl ragina 2020 m. biudžeto projekte atitinkamai padidinti finansavimą pagal 
visoms „Erasmus +“ biudžeto eilutėms; pakartoja, kad Parlamentas remia programos 
„Erasmus +“ biudžeto patrigubinimą kitoje daugiametėje finansinėje programoje (DFP) 
ir ketina ginti minėtą padidinimą;

2. apgailestauja, kad Taryba pasiūlė sumažinti lėšas programai „Kūrybiška Europa“, o tai 
mažina jos vaidmenį remiant Sąjungos kultūros ir kūrybos sektorius ir taip puoselėjant 
priklausymo Europai jausmą, socialinę sanglaudą, darbo vietų kūrimą ir ekonomikos 
augimą; primygtinai tvirtina, kad finansavimo lygiai turėtų atitikti programos užmojus, 
ir primena, kad jai nuolat skiriama per mažai lėšų; todėl, priešindamasis biudžeto 
mažinimui, prašo, kad biudžeto eilutės, atitinkančios programą „Kūrybiška Europa“, 
būtų atkurtos ir sustiprintos, kad būtų paskatintos pastangos stiprinti kūrybos ir kultūros 
sektorius; pakartoja, kad Parlamentas pritaria tam, kad kitoje daugiametėje finansinėje 
programoje (DFP) būtų dvigubai padidintas programos „Kūrybiška Europa“ biudžetas, 
ir ketina ginti šį padidinimą; ragina Komisiją toliau remti Europos daugiakalbę 
kokybiškų kultūros TV programų pasiūlą visoje Europoje pagal programą „Kūrybiška 
Europa“; 

3. pripažįsta, kad buvo laikomasi tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos solidarumo 
korpuso finansavimo ir paskirta pakankamai programos veikimui skirtų lėšų;

4. pabrėžia programos „Europa piliečiams“ vertę didinant piliečių supratimą apie Sąjungą 
ir ugdant pilietiškumo jausmą; todėl apgailestauja dėl Tarybos pasiūlyto biudžeto 
sumažinimo; prašo atkurti ir sustiprinti susijusias biudžeto eilutes, siekiant skatinti 
piliečių dalyvavimą ir demokratinį dalyvavimą; pabrėžia, kad kitai programai „Europa 
piliečiams“ reikia tinkamo finansavimo pagal kitą DFP, kuri apims 2021–2027 m. 
laikotarpį, tačiau pagal Piliečių lygybės, teisių ir vertybių programą;

5. ragina Komisiją panaudoti Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) pritruktą dėmesį 
tam, kad būtų parengta nuosekli ilgalaikė kultūros paveldo skatinimo ir išsaugojimo 
Europoje strategiją, ir šiam tikslui 2020 m. ir vėliau skirti reikalingų lėšų; todėl ragina 
skirti tikslinius asignavimus pagal atitinkamas DFP programas;

6. palankiai vertina tai, kad kultūros projektai ir infrastruktūra yra remiami įvairiomis 
Sąjungos programomis ir priemonėmis, visų pirma ESI fondais, ESIF ir programa 
„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 COSME, ESIF ir ESI fondų, sąveiką, siekiant 
padidinti paramą projektams švietimo, jaunimo ir sporto, taip pat kultūros ir kūrybos 
sektoriuose; primygtinai reikalauja, kad sąveika nebūtų aiškinama kaip Parlamento 
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pritarimas bet kokiam lėšų perskirstymui ar biudžeto mažinimui;

7. primygtinai ragina išlaikyti ir užtikrinti Komisijos 2020 m. biudžeto projektą, skirtą 
multimedijos veiksmams, įskaitant tinklo „Euranet +“ biudžetą multimedijos veiksmų 
biudžeto eilutėje;

8. yra sunerimęs dėl Europos Audito Rūmų kanalo „Euronews“ greitojo tyrimo išvadų, 
kuriose teigiama, kad Finansiniame reglamente nebeliko nuorodų į tai, kad kanalas 
„Euronews“ siektų bendro Sąjungos intereso; todėl ragina Komisiją nutraukti 
bendradarbiavimą su kanalu „Euronews“.


