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PASIŪLYMAI

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

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. 
daugiametė finansinė programa (COM(2011) 0398, COM(2012) 0388),

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarpinstitucinio Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų 
valdymo (COM(2011) 0403),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, pavadintą „Strategijos 
„Europa 2020“ biudžetas“ (COM(2011) 0500),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei 
Europai“ (2010/2211(INI))1,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus visiems“ 
(COM(2011) 0788),

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
sukuriama programa „Kūrybiška Europa“ (COM(2011) 0785),

– atsižvelgdamas į pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. 
laikotarpio programa „Europa piliečiams“ (COM(2011) 0884),

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto 2012 m. kovo 28 d. nuomonę dėl pasiūlymo 
parengti Tarybos reglamentą, kuriuo būtų nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa 
„Europa piliečiams“, teisinio pagrindo,

– atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 22 d Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos jungtinę 
deklaraciją „Europos komunikacinė partnerystė“2,

– atsižvelgdamas į strategijos dokumentą „Apie Europą Europai Europos lūpomis“3

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 10 d. rezoliuciją dėl Europos kultūros 
globalizuotame pasaulyje darbotvarkės (2007/2211(INI))4,

A. kadangi švietimo, mokymo ir jaunimo reikalai yra svarbiausi strategijos „Europa 2020“ ir 
jos tikslų sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų dalį ir pasiekti, kad jų būtų mažiau nei 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.
2 OL C 13, 2009 1 20, p. 3.
3 Komisijos Komunikacijos generalinis direktoratas, 2012 m. birželio mėn.
4 OL C 247 E, 2009 10 15, p. 32.
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10 proc., taip pat padidinti jaunimo, turinčio aukštojo mokslo baigimo diplomą arba 
mokslinį laipsnį, dalį bent iki 40 proc., elementai;

B. kadangi besimokančiųjų judumas švietimo, mokymo ir jaunimo politikos srityse padeda 
asmenims tobulėti ir įgyti įgūdžių, kurie būtini ES darbo rinkoje; kadangi jis taip pat 
padeda sukurti ir išsaugoti darbo vietas ir mažinti skurdą, taip pat turi tiesioginį poveikį 
Europos ekonomikos atsigavimo per trumpą laiką ir jos ekonomikos ilgalaikio augimo ir 
produktyvumo požiūriais;

C. kadangi besimokančiųjų mainai, kuriuos palengvina besimokančiųjų judumas švietimo, 
mokymo ir jaunimo politikos srityse, padeda užtikrinti aktyvų piliečių dalyvavimą 
Europos integracijos ir sanglaudos procese;

D. kadangi Europos ministrai, atsakingi už aukštąjį išsilavinimą, 2009 m. nustatė tikslą iki 
2020 m. pasiekti, kad bent 20 proc. absolventų, įgijusių išsilavinimą Europoje aukštojo 
mokslo erdvėje, tam tikrą laikotarpį būtų studijavę ar stažavęsi užsienyje;

E. kadangi Europos kultūros ir kūrybos sektoriai labai prisideda prie kultūrinės ir lingvistinės 
įvairovės plėtros, prie darbo vietų kūrimo bei išsaugojimo ir, apskritai, prie Europos 
ekonominės ir socialinės gerovės, taigi daro teigiamą šalutinį poveikį kitiems ekonomikos 
sektoriams, pavyzdžiui, turizmo ir skaitmeninių technologijų;

F. kadangi verslas kultūros ir kūrybiniame sektoriuose atlieka labai svarbų vaidmenį diegiant 
naujoves, susijusias su mokslo, technologijų ir teritoriniu vystymusi, ir todėl padeda 
Europai siekti savo augimo tikslų;

G. kadangi audiovizualinis sektorius ekonominiu, socialiniu ir politiniu požiūriais itin 
svarbus kuriant labai aukštos kvalifikacijos reikalaujančias ateities poreikiams pritaikytas 
darbo vietas, taip pat siekiant toliau apsaugoti ir skatinti žiniasklaidos pliuralizmą ir 
laisvę;

H. kadangi pagal 2005 m. spalio 20 d. priimtą UNESCO konvenciją dėl kultūrų raiškos 
įvairovės apsaugos kultūrinė veikla, kultūros vertybės ir paslaugos yra ekonominio ir 
kultūrinio pobūdžio, nes jos perteikia identitetą, vertybes ir reikšmę, ir todėl neturėtų būti 
manoma, kad jos turi vien tik komercinę vertę;

I. kadangi Europos kultūra yra labai įvairi bei solidi ir turėtų būti labiau integruota į Europos 
diplomatines pastangas;

J. kadangi prieinamas ir kokybiškas išsilavinimas ir kultūra yra pagrindinės priemonės toliau 
siekiant Europos pilietiškumo ir sprendžiant visoje Europoje paplitusio politinio 
ekstremizmo klausimą;

K. kadangi Europos Sąjungai svarbiausia skatinti piliečių dalyvavimą ir todėl būtina numatyti 
atskirą pilietybės programą;

L. kadangi ES komunikacijos strategija labai svarbi siekiant kurti geresnius Sąjungos ir jos 
piliečių ryšius; kadangi socialinė žiniasklaida ir internetas, kuriais Europos piliečiai vis 
daugiau naudojasi, suteikia galimybę interaktyviu ir bendradarbiavimą užtikrinančiu būdu 



AD\910859LT.doc 5/10 PE491.319v03-00

LT

susisiekti su politikais ir politikos formuotojais;

M. kadangi mėgėjų sportas itin svarbus skatinant sveikatos stiprinamąją fizinę veiklą ir 
socialinę įtrauktį;

Rekomendacijos

Esamos programos

i) primena, kad esamos ES švietimo, jaunimo, žiniasklaidos ir kultūros programos artimos 
piliečiams, jų įgyvendinimo lygis labai aukštas, jos pasižymi dideliu sverto ir šalutiniu 
poveikiais, įskaitant svarbius ekonominius rezultatus, ir sukuria aiškią ir akivaizdžią 
Europos pridėtinę vertę dėl judumo skatinimo, išteklių sutelkimo ir tvirtesnio įvairių 
sektorių ir suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo;

ii) atkreipia dėmesį, kad šios programos taip pat atlieka svarbų vaidmenį kreipiant 
nacionalines politikas kryptimi, dėl kurios sutarta Bendrijos ir tarpvalstybiniu lygmenimis;

iii) pastebi, kad esama Mokymosi visą gyvenimą programa labai prisideda prie Europos 
piliečių individualaus vystymosi, nes ją vykdant judumo priemonės organizuojamos ES 
lygmeniu, taip maksimaliai padidinant teigiamą sąveiką; primena, kad ši programa taip pat 
labai svarbi koordinuojant ir modernizuojant nacionalinę švietimo ir mokymo politiką ir 
atitinkamas institucijas valstybėse narėse;

iv)  primena, kad visame pasaulyje yra vis daugiau sėkmingai veikiančių nuotolinio mokymo 
iniciatyvų; ragina įrašyti į programą investicijas į nuotolinio mokymo iniciatyvas ir 
e. įgūdžių ugdymą;

v) pabrėžia, kad programa „Veiklus jaunimas“ stiprina atnaujintą ES jaunimo strategiją 
(2010–2018 m.) ir prisideda prie galimybių jaunimui dalyvauti visais lygmenimis 
užtikrinimo, nes pagal šią programą skatinama socialinė įtrauktis vykdant neformalų ir 
neinstitucinį mokymą ir veiksmus, pritaikytus savanoriškos veiklos sektoriui, taip pat 
remiamas jaunimo politikos ES ir nacionaliniu lygmenimis vystymas;

vi)  primena, kad programos MEDIA ir „MEDIA Mundus“ prisideda prie Europos kino ir 
audiovizualinės kūrybos sektorių rėmimo bei stiprinimo ir prie ES ir trečiųjų šalių 
bendradarbiavimo, taip pat prie Europos audiovizualinio sektoriaus konkurencingumo 
didinimo; pabrėžia, kad šios programos kuria didelę Europos pridėtinę vertę, nes remia 
Europos audiovizualinių kūrinių platinimą, taip pat didina jų apyvartą ir jų auditoriją ES ir 
už jos ribų;

vii) pažymi, kad programa MEDIA siekiama išsaugoti ir didinti Europos kultūrų ir kalbų 
įvairovę, taip pat jos kinematografinį ir audiovizualinį paveldą užtikrinant pastarojo 
prieinamumą visuomenei;

viii) primena, kad programa „Kultūra 2007“ turi didelį šalutinį ekonominį ir yra unikali 
remiant bendradarbiavimą kultūros srityje bei puoselėjant Europos kultūrinę ir kalbinę 
įvairovę;
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ix)  pabrėžia, kad bendradarbiavimas kultūros ir švietimo srityse vykdant ES diplomatinę 
veiklą taip pat turės didelį ekonominį poveikį ir kitų teigiamų šalutinių poveikių;

x) primena, kad pagal esamą programą „Europa piliečiams“ vykdant projektus įtraukiama 
daugiau kaip milijonas piliečių per metus ir labai prisidedama prie aktyvios pilietybės ir 
savanoriško darbo, taip pat prie visuomenės informuotumo apie Europos vertybes, 
pavyzdžiui, solidarumą, nediskriminavimą ir kultūrinę įvairovę, didinimo; pažymi, kad 
siūloma naujoji programa, suartindama Sąjungą ir jos piliečius ir sukeldama 
tarpvalstybines diskusijas, duoda papildomos naudos;

Komisijos pasiūlymas dėl programos „Erasmus visiems“

xi)  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos pasiūlyme esama Mokymosi visą gyvenimą 
programa sujungiama su programa „Veiklus jaunimas“ ir įrašytas naujas skyrius, skirtas 
sportui, atsižvelgiant į Sąjungos naujus įsipareigojimus šioje srityje; mano, kad siūlomas 
17 299 mln. EUR finansinis paketas yra minimali suma, atsižvelgiant į naujosios 
programos užmojus ir mastą; taip pat pabrėžia, kad visiems susijusiems sektoriams, ypač 
sportui, numatytos labai ribotos sumos negalima mažinti nepakenkiant šių sektorių 
politikos efektyvumui;

xii) atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos pasiūlymas neapima visų pagal dabartines 
programas numatytų naudos gavėjų ir veiksmų: pvz., nuo šiol nebeliktų atskirų biudžeto 
asignavimų, skirtų suaugusiųjų judumui; taip pat aukštojo mokslo klausimu pažymi, kad 
reikia labai kruopščiai patikrinti Komisija planą į programos „Erasmus visiems” aprėptį 
neįtraukti „Erasmus Mundus“ daktarinių studijų studentų ir jų judumui remti skirtą 
finansavimą nukreipti programai „Horizontas 2020“, kadangi šis planas galėtų susilpninti 
mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo ryšį (kurio būtinybė nuolat iš naujo patvirtinama 
Bolonijos proceso metu) ir kiltų grėsmė strategijų, kurioms per pastaruosius trejus metus 
vykdant dabartinę programą „Erasmus Mundus“ buvo sudarytos sąlygos, kūrimui ir taip 
pat galėtų likti neatsižvelgta į „Erasmus Mundus“ daktarinių studijų švietimo aspektą, 
taigi šių studijų srityje galėtų būti apsiribota taikomaisiais moksliniais tyrimais;

xiii) primygtinai siūlo, kad minimalūs asignavimai kiekvienam švietimo sektoriui, pvz.,
mokykliniam ugdymui, profesiniam rengimui ir mokymui, aukštajam mokslui ir 
suaugusiųjų mokymui, taip pat jaunimui, kaip apibūdinta pasiūlymo aiškinamojoje dalyje, 
būtų įtraukti į teisinį pagrindą, kad jie taptų teisiškai privalomi ir kad biudžeto valdymo 
institucija juos patvirtintų savo sprendimu; susirūpinęs, kad siūlomi minimalūs 
asignavimai siekia tik 56 proc. viso biudžeto; pabrėžia, kad reikia daugiau lėšų siekiant 
užtikrinti patikimą įvairių sektorių finansavimą; taip pat rekomenduoja numatyti 
asignavimų, kuriuos pagal Komisijos įvertinimo ataskaitą skyrė Parlamentas, laikotarpio 
vidurio peržiūrą;

xiv) atkreipia dėmesį į nerimą keliantį dabartinį jaunimo nedarbo lygį ir susirūpinęs pabrėžia, 
kad Komisijos pasiūlyme jaunimo politika nepakankamai matoma; pabrėžia, kad jaunimui 
skirtai veiklai reikia sukurti atskirą skyrių ir atskirą biudžeto išlaidų eilutę;

xv) atkreipia dėmesį t tai, kad į pasiūlymą įtraukta „Erasmus visiems“ programa siekiant 
finansuoti judumą magistro studijų lygmeniu; pabrėžia, kad ji neturėtų pakeisti jau 
naudojamų stipendijų sistemų, taip pat pabrėžia, kad svarbu nustatyti pajamų grupių ribas 
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siekiant, kad šios sistemos būtų socialiai tausios, ypač krizės metu;

xvi) atkreipia dėmesį į tai, kad reikia tvirtai įsipareigoti siekti socialinės įtraukties užtikrinant 
vienodas galimybes naudotis mokymosi judumu visais švietimo ir mokymo lygmenimis; 
todėl pažymi, kad svarbu užtikrinti sąlygas pasinaudoti galimybėmis, pritaikytomis 
kiekvienam konkrečiam asmeniui, ypač studentams, turintiems mažesnes pajamas;

xvii) pažymi, kad „Europos jaunimo garantija“, atitinkamai ją parėmus, galėtų duoti reikiamų 
ekonominių rezultatų po 2014 m.;

xviii) pažymi, kad vykdant ES sporto programą galima panaudoti patirtį, įgytą vykdant 
parengiamuosius veiksmus, skirtus ES dimensijai sporte plėtoti, kaip numatyta Lisabonos 
sutarties 165 straipsnyje, ypač socialinės įtraukties požiūriu;

Komisijos pasiūlymas dėl programos „Kūrybiška Europa“

xix) atkreipia dėmesį į Komisijos ketinimą sujungti dabartines programas MEDIA, „MEDIA 
Mundus“ ir „Kultūra 2007“; vis dėlto pabrėžia, kad šių programų sujungimas galėtų 
pabloginti rezultatus, kurie šiuo metu pasiekiami atitinkamose srityse; pabrėžia, kad dėl 
skaidrumo ir matomumo būtina sukurti atskirus biudžeto asignavimus ir atskiras biudžeto 
eilutes MEDIA, „Kultūra“ ir tarpsektorinei paprogramei;

xx) pažymi, kad Komisija numatė 1 801 mln. EUR biudžetą; mano, kad ši suma yra pati 
mažiausia siekiant užtikrinti visapusišką siūlomos naujos daugiametės programos 
veikimą; vis dėlto pabrėžia, kad programoms „Kultūra“ ir MEDIA numatytų labai ribotų 
išteklių negalima daugiau mažinti nepakenkiant programų efektyvumui;

xxi) pabrėžia, kad orientaciniai asignavimai paprogramėms MEDIA, „Kultūra“ ir 
tarpsektorinei paprogramei nenurodyti pasiūlymo teisiniame pagrinde, tik minimi 
aiškinamojoje dalyje; pabrėžia, kad aiškų lėšų paskirstymą pagal paprogrames būtina 
įtraukti į teisinį pagrindą, kad jis taptų teisiškai privalomas ir kad biudžeto valdymo 
institucija jį patvirtintų savo sprendimu;

xxii) pabrėžia, kad dėl dabartinio investicijų, numatytų kultūros sektoriuje daugeliui ES 
programų vykdyti, trūkumo ar nedidelės jų apimties, būtina vengti kultūros sektoriaus 
inovacijų skatinimo potencialo išeikvojimo, kad nebūtų prarasta galimybė skatinti išmanų, 
tvarų ir įtraukų augimą;

xxiii) tvirtina, kad veiksmais, įgyvendinamais pagal programą „Kūrybinga Europa“, reikėtų 
siekti tikslų ir rezultatų, kurie numatomi atsižvelgiant ne tik į ekonominius veiksnius, bet 
taip pat ir į socialinius ir kultūrinius aspektus, turint mintyje dvejopą šio sektoriaus 
pobūdį;

xxiv) palankiai vertina idėją parengti finansinę priemonę, skirtą kultūros ir kūrybinio sektorių 
veikėjų sunkumams, kurių jie patiria kreipdamiesi dėl paskolų, spręsti, ir rekomenduoja 
finansų srities tarpininkams numatytas garantijas teikti taikant šią priemonę, atsižvelgiant į 
iš anksto parengtus, subalansuotus portfelius, bei užtikrinti vienodą prieigą visoms 
valstybėms narėms ir įvairiems operatoriams, ir siekiantiems pelno, ir nesiekiantiems, taip 
pat užtikrinti skaidrų ir prižiūrimą valdymą;
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Komisijos pasiūlymai dėl programos „Europa piliečiams“

xxv) pažymi, kad programos įgyvendinimui siūlomas finansinis paketas siekia 229 mln. EUR, 
taigi padidėjimas iš tiesų labai nedidelis, palyginti su dabartinės programos biudžetu; 
pabrėžia, kad ši suma yra pati mažiausia siekiant užtikrinti visapusišką siūlomos 
programos veikimą;

xxvi) susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad orientaciniai asignavimai kiekvienai paprogramei 
pasiūlyme ar jo prieduose nenustatyti; pabrėžia, kad šiuos asignavimus reikia įtraukti į 
teisinį pagrindą, kad biudžeto valdymo institucija juos patvirtintų savo sprendimu;

xxvii) pabrėžia, kad visoms dalyvaujančioms grupėms turėtų būti sudarytos vienodos sąlygos 
naudotis finansiniu paketu, skirtu naujai programai įgyvendinti;

xxviii)  primygtinai reikalauja pirmenybę biudžete teikti lengvai prieinamiems ir mažos 
apimties projektams, vykdomiems kiek įmanoma piliečiams artimesniu lygmeniu;

xxix) primygtinai reikalauja, kad Komisijos pasiūlymas dėl programos „Europa piliečiams“ 
būtų priimtas taikant bendro sprendimo procedūrą;

Bendros pastabos

xxx) pabrėžia daugiamečių išlaidų lankstumo svarbą ir pastebi, kad smulkių išlaidų 
kategorijų, pvz., dabartinės 3b išlaidų kategorijos, buvimas trukdo perskirstyti lėšas tarp 
programų; ragina kitoje DFP atsisakyti smulkių kategorijų ir pakategorių;

xxxi) primena, kad 2007–2013 m. investicijos iš Europos socialinio fondo ir Europos 
regioninės plėtros fondo turėtų siekti daugiau nei 72 mlrd. EUR švietimui ir mokymui ir 
60 mlrd. EUR moksliniams tyrimams ir inovacijoms; mano, kad yra galimybė finansuoti 
kultūrines priemones pagal daugelį Sąjungos programų, kaip antai struktūriniai fondai 
arba išorės veiksmų priemonės; taigi pabrėžia, kad svarbi kuo didesnė įvairių biudžeto 
dalių, ypač struktūrinės politikos ir švietimo, mokymo, jaunimo bei kultūros politikos, 
teigiama sąveika ir daugiklio poveikis;

xxxii) ragina imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad suaugusiųjų mokymosi judumas 
(įskaitant darbininkus ir besimokančius suaugusiuosius) galėtų būti finansuojamas 
naudojant struktūrinių fondų lėšas ir kad toks finansavimas būtų lengviau prieinamas;

xxxiii)  rekomenduoja kitame DFP pasiūlyme piliečiams ir suinteresuotiesiems subjektams 
numatyti geresnes sąlygas pasinaudoti galimybėmis; todėl mano, kad svarbu supaprastinti 
su ES programomis susijusias administracinę ir finansinę prievoles;

xxxiv)  mano, kad siekiant tikslų, numatytų kitoje DFP, NVO yra svarbios dalyvės, ir labai 
rekomenduoja pripažinti jų, kaip pagrindinių veikėjų vykdant Europos pilietinį dialogą, 
vaidmenį ir užtikrinti joms atitinkamą administracinę ir finansinę paramą, ypač krizės 
metu;

xxxv) pabrėžia Europos kaimynystės priemonės svarbą skatinant judumą ir remiant pilietinę 
visuomenę EKP šalyse; šiomis aplinkybėmis primena, kad reikia išlaikyti pusiausvyrą 
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skirstant lėšas EKP pietinėms ir rytinėms šalims;

xxxvi)  primena, kad Europos piliečiai vis daugiau, kaip žinių ir kultūrinės informacijos 
šaltinius, taip pat kaip galimybę interaktyviu ir bendradarbiavimą užtikrinančiu būdu 
susisiekti su politikais ir politikos formuotojais, naudoja socialinę žiniasklaidą ir internetą; 
ragina ES institucijas naudotis socialine žiniasklaida ir kitomis internetinėmis 
priemonėmis ir aktyviau bendrauti su piliečiais, pvz., naudojantis tokiomis programomis 
kaip „Bendra Europa“; ragina ES institucijas užtikrinti, kad būtų galima pakartotinai 
panaudoti daugiau viešojo sektoriaus informacijos;

xxxvii) labai rekomenduoja suteikti komunikacijai jai skirtą teisinį pagrindą, taip pat didinti 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus komunikacijos politikos veiksmams siekiant 
pradėti tinkamesnį dialogą su piliečiais.
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