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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pagrindiniai faktai

Komisija savo kitos, 2014–2020 m., daugiametės finansinės programos (DFP) projekte 
nusprendė, kad kultūros ir kūrybos sektorių rėmimas turėtų išlikti esminiu būsimojo 
finansinio paketo elementu, ir pasiūlė nuo šiol įgyvendinti bendrąją programą „Kūrybiška 
Europa“, sujungsiančią dabartines programas „Kultūra“, MEDIA ir „MEDIA Mundus“, bei 
sukurti naują finansinę priemonę, pagal kurią būtų teikiama daugiau finansavimo galimybių 
mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ), taip pat kultūros ir kūrybos sektoriuose 
veikiančioms organizacijoms. Pagal Europos Parlamento 2011 m. gegužės 12 d. rezoliuciją 
(2010/2156) šie sektoriai yra strategijos „Europa 2020“ ir kitos DFP kertiniai akmenys.

Kultūros ir kūrybos sektorius visų pirma (bet ne vien tik) sudaro architektūra ir dizainas, 
menai ir amatai, audiovizualinė ir daugialypės terpės kūryba, knygos ir spauda, kultūros 
paveldas ir archyvai, bibliotekos, muzika, scenos menas, vaizdo žaidimai ir vaizduojamieji 
menai. Šie sektoriai daug prisideda kuriant darbo vietas ir užtikrinant ekonomikos 
augimą Europoje: juose 2008 m. buvo sukurta 4,5 proc. viso Europos BVP ir dirbo maždaug 
3,8 proc. darbo jėgos (8,5 mln. darbo vietų). Šie sektoriai ne tik tiesiogiai didina BVP, bet 
ir prisideda prie kitų ekonomikos sektorių, pavyzdžiui, turizmo ir IRT turinio kūrimo, 
plėtotės. Kūrybiškumas plačiąja prasme yra esminis šiuolaikinio švietimo aspektas ir 
prisideda siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų. Jis skatins inovacijas, verslumą, taip pat 
pažangų ir tvarų augimą bei prisidės prie socialinės įtraukties.

Biudžetas

Pagal kitą DFP programai „Kūrybiška Europa“ siūlomas biudžetas siekia 1,8 mlrd. EUR
palyginti su 1,17 mlrd. EUR, pagal dabartinę DFP skirtų trims programoms (programai 
„Kultūra“ skirta 400 mln. EUR, MEDIA – 755 mln. EUR ir „MEDIA Mundus“ – 15 mln. 
EUR), kurios bus priskirtos vienai išlaidų kategorijai. Numatoma, kad naujojoje programoje 
bus trys paprogramės, kurioms lėšos bus paskirstytos taip: 15 proc. tarpsektorinei 
paprogramei, 30 proc. paprogramei „Kultūra“, 55 proc. paprogramei MEDIA. Nuomonės 
referentė džiaugiasi, kad siūloma Sąjungos lygmeniu didinti finansinį paketą, skirtą kultūros ir 
kūrybos sektoriams. Tuo pat metu nuomonės referentė pabrėžia, kad planuojamą lėšų 
paskirstymą procentais reikėtų įtraukti į teisėkūros dokumentą, ne tik į prie dokumento 
pridedamą finansinę teisės akto pažymą. Taip pat į teisėkūros aktą reikėtų įtraukti išsamų 
kultūros ir kūrybos sektorių (finansinės) priemonės nustatymo ir įgyvendinimo aprašymą. Be 
to, nuomonės referentė pažymi, kad finansiniame pakete, kuris nurodytas pasiūlyme dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto, tik nurodomas teisės aktų leidėjas ir kad jis negali būti 
patvirtintas tol, kol nepasiektas susitarimas dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl 2014–2020 m. 
daugiametės finansinės programos.

Tikslai

Bendrieji Programos tikslai : i) saugoti ir puoselėti Europos kultūrų ir kalbų įvairovę ir ii) 
didinti sektoriaus konkurencingumą. Taip bus prisidedama prie strategijos „Europa 2020“ ir 
jos pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimo. Konkretieji tikslai:
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 didinti Europos kultūros ir kūrybos sektorių pajėgumus veikti tarptautiniu mastu, 
įskaitant šių sektorių veiklos vykdytojų ryšių ir tinklų stiprinimą;

 skatinti tarptautinę kūrinių sklaidą ir veiklos vykdytojų judumą bei plėtoti auditorijos 
formavimo veiklą Europoje ir už jos ribų;

 didinti finansinius kultūros ir kūrybos sektorių pajėgumus;
 remti tarptautinį politinį bendradarbiavimą, kad būtų skatinama politikos plėtotė, 

inovacijos, auditorijos formavimas ir nauji verslo modeliai.

Nuomonės referentė tiki, kad kultūros ir kūrybos sektorių tarptautiniam aspektui skirta 
nepakankamai dėmesio, todėl iš Komisijos pasiūlymo dingo reikšminga programos „MEDIA 
Mundus“ dalis.  Nuomonės referentė ketina į pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo 
akto vėl įrašyti svarbiausius visuotinio bendradarbiavimo elementus.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo pranešimą įtraukti 
šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad pasiūlyme dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto nurodytas 
finansinis paketas yra tik nuoroda 
teisėkūros institucijai ir negali būti 
nustatomas, kol bus pasiektas susitarimas 
dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. daugiametė 
finansinė programa;

Pagrindimas

Negalima teminiuose teisiniuose pagrinduose numatytų skaičių traktuoti kaip galutinių, kol 
dar vyksta derybos dėl DFP, remiantis principu „kol nenuspręsta dėl visko – nieko 
nenuspręsta".

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)
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Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1b. primena savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“1; pakartoja, kad 
siekiant sudaryti Sąjungai sąlygas 
įgyvendinti esamus politinius prioritetus ir 
Lisabonos sutartyje numatytas naujas 
užduotis, taip pat reaguoti į nenumatytus 
įvykius reikia kitoje DFP skirti 
pakankamai papildomų išteklių; ragina 
Tarybą, jei ji nesutinka su šiuo požiūriu, 
aiškiai nurodyti, kurių jos politinių 
prioritetų arba projektų galėtų būti 
visiškai atsisakyta, nepaisant įrodytos jų 
pridėtinės vertės Europai; atkreipia 
dėmesį į tai, kad, net padidinus kitos DFP 
išteklius bent 5 proc., palyginti su 2013 m. 
lygiu, būtų galima tik ribotai prisidėti 
siekiant patvirtintų Sąjungos tikslų ir 
įsipareigojimų bei įgyvendinant Sąjungos 
solidarumo principą;
______________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pagrindimas

Tuo atveju, jeigu Taryba sumažintų DFP sumas, EP ragina nurodyti vadinamuosius 
neigiamus prioritetus, nepaisant įrodytos jų pridėtinės vertės ir naujų užduočių, kurias 
Sąjunga turi vykdyti įsigaliojus Lisabonos sutarčiai.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutartyje, kuria siekiama glaudesnės 
Europos tautų sąjungos, nustatytas 
Sąjungos uždavinys, be kita ko, prisidėti 
prie valstybių narių kultūrų klestėjimo, 
gerbiant jų nacionalinę ir regioninę 

(1) Sutartyje, kuria siekiama glaudesnės 
Europos tautų sąjungos, nustatytas 
Sąjungos uždavinys, be kita ko, prisidėti 
prie valstybių narių kultūrų klestėjimo, 
gerbiant jų nacionalinę ir regioninę 
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įvairovę ir drauge sudarant sąlygas, kurių 
reikia Sąjungos pramonės 
konkurencingumui užtikrinti. Todėl 
Sąjunga prireikus remia ir papildo 
valstybių narių veiklą, susijusią su kultūrų 
ir kalbų įvairove, Europos kultūros ir 
kūrybos sektorių konkurencingumo
didinimu ir pagalba prisitaikyti prie 
pramonės permainų, visų pirma profesinio 
regimo priemonėmis;

įvairovę ir drauge sudarant sąlygas, kurių 
reikia Sąjungos pramonės 
konkurencingumui užtikrinti. Todėl 
Sąjunga prireikus remia ir papildo 
valstybių narių veiklą, kuria siekiama 
skatinti kultūrų ir kalbų įvairovę, didinti
Europos kultūros ir kūrybos sektorių 
konkurencingumą ir padėti prisitaikyti prie 
pramonės permainų, visų pirma profesinio 
regimo priemonėmis;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Europos Komisijos komunikate „2020 
m. Europa – Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ (strategijoje 
„Europa 2020“) nustatyti strateginiai 
veiksmai, kuriais siekiama pažangios, 
tvarios ir integracinės Sąjungos 
ekonomikos, taip pat didelio užimtumo, 
produktyvumo ir socialinės sanglaudos. 
Šioje strategijoje Komisija pažymėjo, kad 
Sąjungai reikia sudaryti patrauklesnes 
sąlygas inovacijoms ir kūrybiškumui 
skatinti, be kita ko, teikiant paskatas remti 
žiniomis grindžiamų įmonių augimą ir 
kultūros ir kūrybos sektoriams suteikiant 
daugiau finansavimo galimybių;

(7) Europos Komisijos komunikate „2020 
m. Europa – Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ (strategijoje 
„Europa 2020“) nustatyti strateginiai 
veiksmai, kuriais siekiama pažangios, 
tvarios ir integracinės Sąjungos 
ekonomikos, taip pat didelio užimtumo, 
produktyvumo ir socialinės sanglaudos. 
Šioje strategijoje Komisija pažymėjo, kad 
Sąjungai reikia sudaryti patrauklesnes 
sąlygas inovacijoms ir kūrybiškumui 
skatinti, be kita ko, teikiant paskatas remti 
žiniomis grindžiamų įmonių augimą ir 
kultūros ir kūrybos sektoriams suteikiant 
daugiau finansavimo galimybių. Vis dėlto 
kultūros veikėjų galimybes veikti visoje 
Europoje labai mažina tai, kad sumažėjo 
finansavimas iš nacionalinių šaltinių.
Taigi nėra galimybių pasiekti tikslų, 
susijusių su darbo vietomis ir kūrybine 
pramone, jei nebus skirta daug daugiau 
lėšų su kūryba susijusiam judumui ir 
sąveikai visoje Europoje ir už jos ribų; 

Pagrindimas

Dėl finansų krizės skirta mažiau lėšų kūrybos ir kultūros sektoriams nacionaliniu lygmeniu; 
taigi šiuos praradimus iš dalies galima kompensuoti Europos fondų lėšomis.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) perėjimas prie skaitmeninių 
technologijų daro didžiulį poveikį kultūros 
ir kūrybos prekių ir paslaugų gamybos, 
sklaidos, prieigos, vartojimo ir finansinio 
įvertinimo būdams. Drauge šie pokyčiai 
Europos kultūros ir kūrybos sektoriams 
teikia didelių galimybių. Mažesnės 
platinimo išlaidos, nauji sklaidos kanalai ir 
naujos nišinių produktų galimybės – visa 
tai gali palengvinti prieigą ir padidinti 
sklaidą visame pasaulyje. Kad būtų 
išnaudotos šios galimybės ir prisitaikyta 
prie naujų sąlygų, kurias nulėmė perėjimas 
prie skaitmeninių technologijų ir 
globalizacija, kultūros ir kūrybos 
sektoriuose reikia ugdyti naujus įgūdžius ir 
reikalauti didesnių finansavimo galimybių 
siekiant atnaujinti įrangą, kurti naujus 
gamybos ir platinimo metodus, pritaikyti 
verslo modelius;

(11) perėjimas prie skaitmeninių 
technologijų daro didžiulį poveikį kultūros 
ir kūrybos prekių ir paslaugų gamybos, 
sklaidos, prieigos, vartojimo ir finansinio 
įvertinimo būdams. Drauge šie pokyčiai 
Europos kultūros ir kūrybos sektoriams 
teikia didelių galimybių. Mažesnės 
platinimo išlaidos, nauji sklaidos kanalai ir 
naujos nišinių produktų galimybės – visa 
tai gali palengvinti prieigą ir padidinti 
sklaidą visame pasaulyje. Kad būtų 
visapusiškai pasinaudota šiomis 
galimybėmis ir prisitaikyta prie naujų 
sąlygų, kurias nulėmė perėjimas prie 
skaitmeninių technologijų ir globalizacija, 
kultūros ir kūrybos sektoriuose reikia 
ugdyti naujus įgūdžius ir reikalauti 
didesnių finansavimo galimybių siekiant 
atnaujinti įrangą, kurti naujus gamybos ir 
platinimo metodus, pritaikyti verslo 
modelius;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) viena didžiausių problemų, su 
kuriomis susiduria kultūros ir kūrybos 
sektorių veiklos vykdytojai, visų pirma 
nedideli, kaip antai mažos ir vidutinės 
įmonės (MVĮ) ir labai mažos įmonės, –
sudėtinga prieiga prie finansavimo šaltinių, 
kurių reikia veiklai ir augimui finansuoti, 
konkurencingumui išlaikyti ir tarptautinei 
veiklai plėtoti. Ši problema aktuali iš esmės 

(13) viena didžiausių problemų, su 
kuriomis susiduria kultūros ir kūrybos 
sektorių veiklos vykdytojai, visų pirma 
nedideli, kaip antai mažos ir vidutinės 
įmonės (MVĮ) ir labai mažos įmonės, –
sudėtinga prieiga prie finansavimo šaltinių, 
kurių reikia veiklai finansuoti, kad būtų 
išlaikytas jų konkurencingumas ir 
augimas ar plėtojama tarptautinė veikla. 
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visoms MVĮ, tačiau kultūros ir kūrybos 
sektoriuose veikiančių įmonių padėtis 
gerokai sudėtingesnė – taip yra dėl didelės 
jų turto dalies nematerialumo, veiklos 
unikalumo, šių sektorių veiklos vykdytojų 
ir finansų įstaigų nepasirengimo investuoti 
į tokią veiklą;

Ši problema aktuali iš esmės visoms MVĮ, 
tačiau kultūros ir kūrybos sektoriuose 
veikiančių įmonių padėtis gerokai 
sudėtingesnė – taip yra dėl didelės jų turto 
dalies nematerialumo, veiklos unikalumo, 
šių sektorių veiklos vykdytojų ir finansų 
įstaigų nepasirengimo investuoti į tokią 
veiklą;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Sąjunga kartu su valstybėmis 
narėmis imasi reikiamų veiksmų, kad 
užtikrintų tinkamą bendradarbiavimą su 
trečiosiomis šalimis (ankstesnioji 
programa „MEDIA Mundus“), 
daugiašalėmis ir regioninėmis 
organizacijomis bei subjektais, įskaitant 
Europos finansų įstaigas, tarptautines 
finansų įstaigas, Jungtinių Tautų 
agentūras, fondus ir programas, privačius 
ir politinius fondus bei Sąjungai 
nepriklausančius paramos teikėjus, tačiau 
neapsiribojant nurodytais subjektais, 
kultūros ir kūrybos sektoriuose;

Pagrindimas
Kadangi pagal kitą DFP programa „MEDIA Mundus“ įtraukiama į bendrą programą, 
nereikėtų prarasti pirmosios prioritetų – tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos kultūros 
produktų viešinimo užsienyje.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) šiuo reglamentu visam Programos 
įgyvendinimo laikotarpiui nustatomas 
finansinis paketas, kuris yra svarbiausias

(21) šiuo reglamentu visam Programos 
įgyvendinimo laikotarpiui nustatomas 
preliminarus finansinis paketas, kuris yra 
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orientacinis dydis, kuriuo kasmet 
sudarydama biudžetą vadovaujasi biudžeto 
valdymo institucija, kaip apibrėžta 
201Z m. YY mėn. XX d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo [17] punkte;

finansinis orientacinis dydis, kuriuo 
kasmet sudarydama biudžetą vadovaujasi 
biudžeto valdymo institucija, kaip 
apibrėžta 201Z m. YY mėn. XX d. 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo [17] punkte;

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis suderinama su 19 straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) įgyvendinant Programą reikia 
atsižvelgti į specifinį kultūros ir kūrybos 
sektorių pobūdį, ypač reikėtų stengtis 
užtikrinti, kad būtų supaprastintos 
administracinės ir finansinės procedūros;

(23) įgyvendinant Programą reikia 
atsižvelgti į specifinį kultūros ir kūrybos 
sektorių pobūdį. Galimybė naudotis 
programa ypač turėtų būti suteikta 
smulkiems ir vidutiniams subjektams, o 
ne apsiribojama tik dideliais veiklos 
vykdytojais. Pagal programą turėtų būti 
remiami ne tik daugiamečiai projektai, bet 
ir trumpalaikiai bei vidutinės trukmės 
sumanymai. Ypač reikėtų stengtis 
užtikrinti, kad būtų supaprastintos 
administracinės ir finansinės procedūros; 

Pagrindimas

Dėl kultūros ir kūrybos sektorių pobūdžio maži ir vidutiniai projektai ir sumanymai neturėtų 
būti neįtraukiami į projekto aprėptį, nes jais irgi prisidedama prie kūrybiškumo ir įvairovės, 
kurie yra būtini, kad Europos kultūra klestėtų.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) pereinant nuo 2007 m. programų 
„Kultūra“ ir MEDIA bei „MEDIA 
Mundus“ prie šiuo reglamentu sukuriamos 
Programos, reikėtų numatyti pereinamojo 
laikotarpio nuostatas;

(29) pereinant nuo 2007 m. programų 
„Kultūra“ ir MEDIA bei „MEDIA 
Mundus“ prie šiuo reglamentu sukuriamos 
Programos, reikėtų numatyti pereinamojo 
laikotarpio nuostatas. Vis dėlto 
pereinamuoju etapu ir vykdant naująją 
bendrą programą nereikėtų menkinti 
dėmesio kiekvienai iš šių programų 
(„Kultūra“, MEDIA ir „MEDIA 
Mundus“) atskirai ir šių programų 
tikslams;

Pagrindimas

Kadangi pagal kitą DFP programa „MEDIA Mundus“ įtraukiama į bendrą programą, 
nereikėtų prarasti pirmosios prioritetų – tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos kultūros 
produktų viešinimo užsienyje.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinė kultūros ir kūrybos sektorių 
priemonė

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pagrindimas
(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prioritetai įgyvendinami kaip nustatyta 
I priede.

2. Ši finansinė priemonė turi būti skolos 
priemonė, pagal kurią projektams 
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kultūros ir kūrybos sektoriuose teikiamos 
garantijos, techninę patirtį turinčių 
ekspertų pagalba ir galimybė vertinti 
riziką bei ją drausti, taip pat, galbūt, 
parama kapitalui, suteikiant sverto 
galimybes finansų tarpininkams.

Pagrindimas

Ši finansinė priemonė turėtų būti išsamiai aprašyta ne tik priede ar finansinėje pažymoje, bet 
iš esmės teisėkūros dokumente.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Finansų tarpininkai, kurie išrinkti 
paramai teikti, turi atitikti geriausios 
rinkos praktikos reikalavimus, 
atsižvelgiant į tai, kad sunku vertinti 
kūrybinių projektų riziką, ir turi remtis 
skolos finansavimo, kurį teikia kultūros 
ar kūrybos sektorių veiklos vykdytojams, 
dydžiu, kultūros ar kūrybos sektorių 
veiklos vykdytojų galimybėmis gauti 
finansavimą, rizikos prisiėmimu ir 
papildomu finansavimu, kurį turi finansų 
tarpininkas ir gali skirti kultūros ir 
kūrybos sektorių veiklos vykdytojams.

Pagrindimas

Ši finansinė priemonė turėtų būti išsamiai aprašyta ne tik priede ar finansinėje pažymoje, bet 
iš esmės teisėkūros dokumente.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Pavienių garantijų terminas – iki 10 
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metų. Pagal Reglamento (ES) 
Nr. XX/2012 [dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų taisyklių] XX.X 
straipsnį su garantijomis susijusios 
pajamos ir grąžinamos sumos turi būti 
priskiriamos finansinei priemonei. Jei 
finansinės priemonės jau buvo nustatytos 
ankstesnėje daugiametėje finansinėje 
programoje, ankstesniu laikotarpiu 
gautos pajamos ir grąžinami mokėjimai 
priskiriami šio laikotarpio finansinei 
priemonei.

Pagrindimas

Ši finansinė priemonė turėtų būti išsamiai aprašyta ne tik priede ar finansinėje pažymoje, bet 
iš esmės teisėkūros dokumente.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Pajėgumų didinimas pagal šią 
finansinę priemonę iš esmės reiškia 
ekspertų paslaugų teikimą finansų 
tarpininkams, pasirašiusiems susitarimą 
dėl priemonės pagal kultūros ir kūrybos 
sektorių finansinę priemonę, kuriomis 
finansų tarpininkams siekiama suteikti 
papildomų žinių ir ugdyti jų gebėjimą 
vertinti riziką, susijusią su kultūros ir 
kūrybos sektorių finansavimu. Be to, 
naudos iš pajėgumų didinimo veiklos 
turėtų gauti ir kultūros bei kūrybos 
sektorių veiklos vykdytojai, kurie įgytų 
reikiamų įgūdžių rengti verslo planus ir 
teikti tikslią informaciją apie projektus, o 
tai padėtų finansų tarpininkams 
veiksmingai vertinti kultūros ir kūrybos 
projektus.
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Pagrindimas

Ši finansinė priemonė turėtų būti išsamiai aprašyta ne tik priede ar finansinėje pažymoje, bet 
iš esmės teisėkūros dokumente.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Iš biudžeto skiriamos lėšos turi 
visiškai padengti finansinės priemonės 
sąnaudas, įskaitant mokėjimo prievoles 
finansų tarpininkams, pavyzdžiui, dėl 
garantijų patiriamus nuostolius, ES 
išteklius administruojančio Europos 
investicijų fondo administravimo 
mokesčius bei kitas reikalavimus 
atitinkančias sąnaudas ar išlaidas.

Pagrindimas

Ši finansinė priemonė turėtų būti išsamiai aprašyta ne tik priede ar finansinėje pažymoje, bet 
iš esmės teisėkūros dokumente.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2e. Kiekvienas finansų tarpininkas 
užtikrina reikiamą Sąjungos teikiamos 
paramos viešinimą ir skaidrumą, įskaitant 
tinkamos informacijos apie pagal
Programą teikiamas finansines galimybes 
viešinimą. Užtikrinama, kad galutiniai 
naudos gavėjai būtų tinkamai informuoti 
apie finansavimo galimybes.
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Pagrindimas

Ši finansinė priemonė turėtų būti išsamiai aprašyta ne tik priede ar finansinėje pažymoje, bet 
iš esmės teisėkūros dokumente.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2f. Finansinių garantijų suma pagal šios 
finansinės priemonės programą 2020 m. 
turi sudaryti 1 mlrd. EUR paskolų.

Pagrindimas

Ši finansinė priemonė turėtų būti išsamiai aprašyta ne tik priede ar finansinėje pažymoje, bet 
iš esmės teisėkūros dokumente. Priemonės tikslas turėtų būti nustatytas kaip kiekybinis 
rodiklis.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) didinti Europos garso ir vaizdo 
pramonės konkurencingumą ir Europoje 
sukurtų darbų platinimą už Europos ribų, 
taip pat didinti viešąją kultūriškai įvairaus 
garsinio ir vaizdinio turinio paklausą.

Pagrindimas

Vykdant Europos žiniasklaidos produktų tarptautinio platinimo rėmimo funkciją, svarbu remti 
Europos garso ir vaizdo pramonės konkurencingumą ir skatinti šio garsinio ir vaizdinio 
turinio paklausos skatinimą siekiant atremti konkurenciją, kurią sudaro Jungtinių Amerikos 
Valstijų ir vis labiau konkuruojantys Azijos produktai.



AD\919167LT.doc 15/16 PE496.580v02-00

LT

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programos įgyvendinimo 1 straipsnio 1 
dalyje nurodytu laikotarpiu finansinis 
paketas – 1 801 000 000 EUR.

1. Kaip apibrėžta .../... Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo [17] punkte, 
pagrindinė orientacinė suma, kuria 
vadovausis biudžeto valdymo institucija 
metinės biudžeto sudarymo procedūros 
metu, programos įgyvendinimo 
1 straipsnio 1 dalyje nurodytu laikotarpiu 
finansinis paketas – 1 801 000 000 EUR.

Pagrindimas

Programos lėšų paskirstymas trims paprogramėms turėtų būti pateikiamas teisėkūros 
pasiūlyme siekiant užtikrinti reikiamą ir tinkamą visų prioritetų finansavimą.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Numatytus metinius asignavimus 
tvirtina biudžeto valdymo institucija, 
nepažeisdama Tarybos reglamento, 
kuriuo nustatoma 2014–2020 m. 
daugiametė finansinė programa, ir 201z 
m. xx mėn. Europos Parlamento, Tarybos 
ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo 
dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais 
ir patikimo finansų valdymo nuostatų.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti Europos Parlamento, kaip biudžeto valdymo institucijos, 
vaidmenį metinio biudžeto sudarymo procedūroje.
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