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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiandien, kai užimtumas ir finansų krizės bei mūsų griežtų taupymo priemonių socialiniai 
padariniai yra negirdėtai stulbinantys ir mūsų piliečiams gresia didelis ir ilgalaikis skurdas bei 
socialinė atskirtis, turime užtikrinti, kad mūsų pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų 
aktų iš tikrųjų sudarytų geresnes gyvenimo sąlygas mūsų piliečiams; be to, turime garantuoti, 
kad visi galėtų jais naudotis, neatsižvelgiant į tautybę arba socialinę padėtį.

Šiuo metu Europos Sąjungoje yra 24,5 mln. bedarbių, t. y. 10,2 proc. darbingo amžiaus 
piliečių, ir mūsų jaunimas turi įveikti sukrečiantį nedarbo lygį – daugiau kaip 22,4 proc. ir 
netgi didesnį (keliose valstybėse narėse beveik 50 proc.)1. Todėl turime daryti, ką galime, kad 
suteiktume galimybių ir pagalbą tiems sektoriams, kuriuose matytas augimo potencialas. Tokį 
aiškų augimo ir plėtros pajėgumą galima lengvai nustatyti kultūros ir kūrybos sektoriuose, nes 
„2000–2007 m. šiuose sektoriuose užimtumas didėjo vidutiniškai 3,5 proc. per metus, 
palyginti su visos ES 27 valstybių narių ekonomikos 1 proc.“2. 2008 m. šie sektoriai sudarė 
4,5 proc. viso Europos bendrojo vidaus produkto ir juose dirbo apie 3,8 proc. darbuotojų; be 
to, jie taip pat daro teigiamą ir aktyvinantį poveikį kitiems sektoriams, pavyzdžiui, turizmo, 
informacinių technologijų, švietimo ir kt.

Programa „Kūrybiška Europa“ (toliau – programa) yra dar viena bendroji programa, kuri gali 
prisidėti prie kūrybinės ir kultūros pramonės veiklos vykdytojų gyvenimo didelės pažangos, 
bet tik jei ji gerai parengta ir atitinka sektorių bei jų veiklos vykdytojų reikmes ir uždavinius. 

Vis dėlto kultūros ir kūrybos sektoriai yra tokie nevienalyčiai ir įvairūs, kaip visa ES. Europos 
Komisijos pasiūlyme minima tai, kad ES kultūros ir kūrybos sektorių susiskaidymas yra 
nacionalinio ir lingvistinio pobūdžio; vis dėlto negalime neatsižvelgti į tai, kad yra kitų 
skirtumų, kalbant apie veiklos vykdytojų galimybes įsteigti ir palaikyti veiklą. Kai kuriose 
valstybėse narėse, kurios turi mažesnį gamybos pajėgumą, ribotą perkamąją galią ir rėmimo 
gebėjimą, kultūros ir kūrybos sektorių padėtis daug sudėtingesnė; todėl nuomonės referentė 
siūlo dėl šių šalių dėti ypatingas pastangas skatinant, kad kultūros ir kūrybos sektorių 
potencialas pasiektų vartotojus.

Kitas pažymėtinas veiksnys yra nelengva užduotis, kad veiklos vykdytojai, kurie priklauso 
socialiai remtinoms grupėms (pvz., neįgalūs asmenys, skirtingoms mažumų grupėms 
priklausantys asmenys ir kt.), iš esmės galėtų naudotis programa ir lėšomis. Nuomonės 
referentė norėtų pabrėžti, kad šių asmenų kultūros teisės turi būti apsaugotos ir palaikomos. 

Reikia pridėti dar vieną aspektą – labai mažų įmonių svarbą. Remiantis Europos Komisijos 
duomenimis, 99 proc. visų ES įmonių yra mažosios ir vidutinės įmonės, o 90 proc. iš jų 
faktiškai yra labai mažos įmonės (turi mažiau nei 10 darbuotojų, iš tiesų įdarbina vidutiniškai 
5 asmenis). Šiose labai mažose įmonėse dirba 53 proc. Europos darbuotojų, todėl jos labai 
svarbios mūsų ekonomikai. Joms taip pat tenka svarbus vaidmuo kultūros ir kūrybos 
sektoriuose, taigi labai svarbu užtikrinti, kad mūsų programa būtų joms naudinga. 

                                               
1 Eurostato pranešimas spaudai, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/52&. 
2 Europos Komisijos pranešimas spaudai, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1399. 
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Privalu atsižvelgti į jaunus veiklos vykdytojus; labai svarbu, kad jie gautų kuo daugiau 
pagalbos ir paskatų savo įmonėms ir organizacijoms steigti, valdyti ir tarptautinti. 

Kad būtų sustiprintas kultūros ir kūrybos sektorių konkurencingumas siekiant strategiją 
„Europa 2020“ padaryti tikrove, pagal programą reikėtų juos remti, kad jie veiktų tarptautiniu 
mastu, suteikiant jiems komunikacijos ir verslumo gebėjimų, reikalingų šiomis aplinkybėmis; 
be to, pagal programą turėtų būti teikiama galimybių dalyvauti valdymo, verslo ir verslumo 
mokymuose, konkrečiai parengtuose sektorių specialistams, siekiant sustiprinti jų finansinį 
savarankiškumą ir padaryti jų veiklą tvarią.

Kad sektoriai darytų didesnę pažangą, reikia užtikrinti bendrą programos atitinkamų ES 
finansavimo šaltinių, pavyzdžiui, Europos socialinio fondo, ES socialinių pokyčių ir inovacijų 
programos, Europos regioninės plėtros fondo ir kt. darną ir papildomumą.

Kaip ir kitose programose, labai svarbu stebėjimas ir vertinimas; todėl esminis dalykas yra 
gerai parengti rodiklius. Siekiant turėti išsamesnį padėties ir sektorių pokyčių (atsiradusių dėl 
programos) vaizdą, reikia ne tik duomenų apie užimtumo dalį ir bendrojo vidaus produkto 
dalį, bet ir duomenų apie sektorių pokyčius, susijusius su jų veiklos vykdytojų veiklos 
tvarumu ir su socialiai remtinų veiklos vykdytojų galimybėmis naudotis programa. Be to, 
kalbant apie tikslą stiprinti kultūros ir kūrybos sektorių pajėgumą, reikėtų stebėti ir vertinti ne 
tik pagal programą suteikiamas paskolų sumas, bet ir finansinės paramos gavėjų, atvykstančių 
iš sanglaudos šalių ir priklausančių socialiai remtinų asmenų grupėms, kurios naudojasi 
finansine priemone, skaičių.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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 
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 

(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 
įvairovę, kur tinkama, atsižvelgiant į 
sąlygas, kurių reikia Sąjungos pramonės 
konkurencingumui užtikrinti. Todėl 
Sąjunga prireikus remia ir papildo 
valstybių narių veiklą, susijusią su kultūrų 
ir kalbų įvairovės gerbimu ir skatinimu, 
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kūrybos sektorių konkurencingumo
didinimu ir pagalba prisitaikyti prie 
pramonės permainų, visų pirma profesinio 
regimo priemonėmis;

Europos kultūros ir kūrybos sektorių 
stiprinimu, siekiant, kad jie prisidėtų prie 
socialinės ir ekonominės plėtros, ir 
pagalba prisitaikyti prie pramonės 
permainų, visų pirma pradinio ir tęstinio 
profesinio rengimo priemonėmis;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) „Europos kultūros globalizuotame 
pasaulyje darbotvarkėje“, kurią Taryba 
patvirtino savo 2007 m. lapkričio 16 d. 
rezoliucijoje, nustatyti būsimi Europos 
Sąjungos veiklos kultūros ir kūrybos 
sektoriuose tikslai. Ja siekiama puoselėti 
kultūrų įvairovę ir skatinti kultūrų dialogą, 
remti kultūrą, kaip kūrybiškumo 
katalizatorių įgyvendinant ekonomikos 
augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją ir 
kaip labai svarbų Europos Sąjungos 
tarptautinių santykių aspektą; in view of a 
first reading agreement  

(3) „Europos kultūros globalizuotame 
pasaulyje darbotvarkėje“, kurią Taryba 
patvirtino savo 2007 m. lapkričio 16 d. 
rezoliucijoje, nustatyti būsimi Europos 
Sąjungos veiklos kultūros ir kūrybos 
sektoriuose tikslai. Ja siekiama puoselėti 
kultūrų įvairovę ir skatinti kultūrų dialogą, 
specialistų mobilumą, saugoti ir remti 
asmenų, priklausančių mažumoms, ir 
socialiai atskirtų žmonių kultūros teises, 
skatinti kultūrą kaip kūrybiškumo 
katalizatorių įgyvendinant ekonomikos 
augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją ir 
kaip socialinės įtrauktiems ryšį ir labai 
svarbų Europos Sąjungos tarptautinių 
santykių aspektą;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2007 m. kovo 18 d. įsigaliojusia 
UNESCO konvencija dėl kultūrų raiškos 
įvairovės apsaugos ir skatinimo, kurią yra 
pasirašiusi ir Sąjunga, siekiama skatinti 
tarptautinį bendradarbiavimą, įskaitant 
tarptautinius bendros gamybos ir platinimo 
susitarimus, ir solidarumą, kad būtų 
prisidedama prie visų šalių kultūrinės 

(5) 2007 m. kovo 18 d. įsigaliojusia 
UNESCO konvencija dėl kultūrų raiškos 
įvairovės apsaugos ir skatinimo, kurią yra 
pasirašiusi ir Sąjunga, siekiama skatinti 
tarptautinį bendradarbiavimą, įskaitant 
tarptautinius bendros gamybos ir platinimo 
susitarimus, ir solidarumą, kad būtų 
prisidedama prie visų šalių ir pavienių 
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raiškos; asmenų kultūrinės raiškos. Šiuo atžvilgiu 
konvencijoje teigiama, kad deramas 
dėmesys turėtų būti skiriamas įvairioms 
socialinėms grupėms, įskaitant 
mažumoms priklausančius asmenis;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) natūralu, kad Europos kultūros ir 
kūrybos sektorių fragmentacija yra 
nacionalinio ir lingvistinio pobūdžio. Viena 
vertus, tokia fragmentacija lemia 
nevienalytį ir iš esmės nepriklausomą 
kultūrinį kraštovaizdį ir leidžia pasireikšti 
skirtingoms kultūrinėms tradicijoms, 
įprasminančioms Europos paveldo 
įvairovę. Kita vertus, tai reiškia 
neoptimalią tarptautinę kūrinių sklaidą, 
nepakankamą šios srities veiklos vykdytojų 
judumą Sąjungoje ir už jos ribų, netolygų 
geografinį pasiskirstymą ir – galiausiai –
menkesnį vartotojų pasirinkimą;

(10) natūralu, kad Europos kultūros ir 
kūrybos sektorių fragmentacija yra 
nacionalinio ir lingvistinio pobūdžio. Vis 
dėlto, taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad 
regiono ir vietos lygmenimis esama 
kultūros ir kūrybos sektorių, kurie ne 
visada sutampa su nacionalinėmis ir 
lingvistinėmis valstybių narių ribomis, ir 
taip pat į tai, kad kultūros ir kūrybos 
sektoriai nėra vienalyčiai jų galimybių 
prisistatyti plačiajai visuomenei atžvilgiu.
Dėl nacionalinių skirtumų negalima 
nepaisyti to, kad kultūros ir kūrybos 
sektorių padėtis kai kuriose valstybėse 
narėse, kurios turi mažesnį gamybos 
pajėgumą, yra daug sudėtingesnė; todėl 
reikėtų dėti ypatingas pastangas 
skatinant, kad kultūros ir kūrybos 
potencialas pasiektų vartotojus. Viena 
vertus, tokia fragmentacija lemia 
nevienalytį ir iš esmės nepriklausomą 
kultūrinį kraštovaizdį ir leidžia pasireikšti 
skirtingoms kultūrinėms tradicijoms, 
įprasminančioms Europos paveldo 
įvairovę. Kita vertus, tai reiškia 
neoptimalią tarptautinę kūrinių sklaidą, 
nepakankamą šios srities veiklos vykdytojų 
judumą Sąjungoje ir už jos ribų, netolygų 
geografinį ir socialinį pasiskirstymą ir –
galiausiai – menkesnį vartotojų 
pasirinkimą;
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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. Jis užtikrina geresnę 
prieigą prie kultūros vertybių, taip pat ir 
tarpkultūrinių ryšių stiprinimą. 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; Šių reikalavimų 
sudėtinga laikytis veiklos vykdytojams, 
kurių socialinė padėtis blogesnė. todėl 
jiems būtina skirti ypatingą dėmesį; 

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, 

(13) viena didžiausių problemų, su 
kuriomis susiduria kultūros ir kūrybos 
sektorių veiklos vykdytojai, visų pirma 
nedideli, kaip antai NVO arba asociacijos, 
mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) ir labai 
mažos įmonės, – sudėtinga prieiga prie 
finansavimo šaltinių, kurių reikia veiklai ir 
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konkurencingumui išlaikyti ir tarptautinei 
veiklai plėtoti. 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;

augimui finansuoti, konkurencingumui 
išlaikyti ir tarptautinei veiklai plėtoti. Ši 
problema aktuali iš esmės visoms labai 
mažoms įmonėms ir 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
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) būtina užtikrinti, kad visa pagal šią 
Programą vykdoma veikla teiktų pridėtinės 
Europos vertės, papildytų valstybių narių 
veiklą ir atitiktų Sutarties 167 straipsnio 4 
dalį bei derėtų su kita Sąjungos veikla, visų 
pirma tokiose srityse kaip švietimas, 
moksliniai tyrimai ir inovacijos, pramonės 
ir sanglaudos politika, turizmas ir išorės 
santykiai;

(20) būtina užtikrinti, kad visa pagal šią 
Programą vykdoma veikla teiktų pridėtinės 
Europos vertės, papildytų valstybių narių 
veiklą ir atitiktų Sutarties 167 straipsnio 4 
dalį bei derėtų su kita Sąjungos veikla, visų 
pirma tokiose srityse kaip švietimas, 
užimtumas, moksliniai  tyrimai ir 
inovacijos, socialinė politika, pramonės ir 
sanglaudos politika, turizmas ir išorės 
santykiai;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) laikantis veiklos rezultatų vertinimo 
principų, Programos stebėsenos ir 
vertinimo procedūros, be kita ko, turėtų 
apimti išsamias metines ataskaitas ir 
konkrečius, išmatuojamus, pasiekiamus, 
aktualius ir savalaikius tikslus bei 
rodiklius, nurodytus šiame reglamente;

(27) laikantis veiklos rezultatų vertinimo 
principų, Programos stebėsenos ir 
vertinimo procedūros, be kita ko, turėtų 
apimti išsamias metines ataskaitas ir 
kiekybinius ir kokybinius, išmatuojamus, 
pasiekiamus, aktualius ir savalaikius tikslus 
bei rodiklius, nurodytus šiame reglamente. 
Metines ataskaitas reikėtų siųsti Europos 
Parlamentui ir ten pristatyti;
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) programos taikymo kontekste yra 
svarbu užtikrinti kultūros ir kūrybos 
sektoriuose sukurtų darbo vietų kokybę, 
kadangi šiems sektoriams dažnai būdingi 
netvirti ir nestabilūs darbo santykiai. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
30 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30b) įgyvendinant programą turėtų vykti 
ir dialogas su visomis suinteresuotomis 
kultūros ir kūrybos sektorių šalimis, 
įskaitant pilietinės visuomenės ir 
nekomercinio sektoriaus veikėjus.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tarptautinio veiklos pobūdžio ir 
poveikio, papildysiančio nacionalinių, 
tarptautinių ir kitų Sąjungos programų 
poveikį;

a) tarptautinio ir tarpkultūrinio veiklos 
pobūdžio ir poveikio, papildysiančio 
nacionalinių, tarptautinių ir kitų Sąjungos 
programų poveikį;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vienodesnių sąlygų Europos kultūros ir 
kūrybos sektoriams, atsižvelgiant į ribotų 
pajėgumų šalis ir (arba) nedidelę 
geografinę ar kalbinę teritoriją užimančias 
šalis ar regionus.

d) vienodesnių sąlygų Europos kultūros ir 
kūrybos sektoriams, atsižvelgiant į ribotų 
pajėgumų šalis ir (arba) nedidelę 
geografinę ar kalbinę teritoriją užimančias 
šalis ar regionus, taip pat veiklos 
vykdytojams, priklausantiems 
nepalankioje padėtyje esančioms 
grupėms.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) didinti kultūros ir kūrybos sektorių
konkurencingumą, kad būtų remiamas 
pažangus, tvarus ir integracinis augimas.

b) sustiprinti kultūros ir kūrybos sektorių
visumą siekiant dalyvauti Europos 
socialinėje ir ekonominėje plėtroje ir 
remti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didinti Europos kultūros ir kūrybos 
sektorių pajėgumus vykdyti veiklą 
tarptautiniu mastu;

a) didinti Europos kultūros ir kūrybos 
sektorių pajėgumus vykdyti veiklą 
tarptautiniu mastu, tarp kita ko, suteikiant 
veiklos vykdytojams komunikacijos ir 
verslumo įgūdžių, kurių reikia šiomis 
aplinkybėmis;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti finansinius kultūros ir kūrybos 
sektorių, visų pirma juose veikiančių mažų 
ir vidutinių įmonių ir organizacijų, 
pajėgumus;

c) didinti finansinį kultūros ir kūrybos 
sektorių, visų pirma juose veikiančių labai 
mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių ir 
organizacijų ir valstybės, ne komercinių ir 
socialiai remtinų veiklos vykdytojų 
savarankiškumą ir gebėjimus, skatinant 
suteikti galimybę naudotis valdymo, verslo 
ir verslumo mokymo programomis, visų 
pirma parengtomis kultūros ir kūrybos 
sektorių specialistams ir rengti esamas 
mokymo programas, pvz., mokymosi visą 
gyvenimą programą, Erasmus programą 
ir t.t.;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nustato kultūros ir kūrybos 
sektoriams skirtą finansinę priemonę, kuri 
bus įgyvendinama pagal Sąjungos mažųjų 
ir vidutinių įmonių skolos priemonę. Šios 
priemonės prioritetai yra:

1. Komisija nustato kultūros ir kūrybos 
sektoriams skirtą finansinę priemonę, kuri 
bus įgyvendinama pagal Sąjungos mažųjų 
ir vidutinių įmonių, labai mažų įmonių ir 
asociacijų arba fondų skolos priemonę 
atsižvelgiant į Komisijos rekomendaciją 
2003/361 dėl labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių apibrėžimo. Šios 
priemonės prioritetai yra:

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

a) suteikti daugiau finansavimo galimybių 
Europos kultūros ir kūrybos sektorių 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir 
organizacijoms;

a) suteikti daugiau finansavimo galimybių 
Europos kultūros ir kūrybos sektorių labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms ir organizacijoms, ypatingą 
dėmesį skiriant jauniems veiklos 
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vykdytojams ir socialiai remtinoms 
grupėms priklausantiems veiklos 
vykdytojams;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kultūros veiklos vykdytojų ir politikų 
tarptautinio masto dalijimasis patirtimi ir 
žiniomis, susijusiais su naujais verslo 
modeliais, savitarpio mokymusi ir tinklų 
veikla, siekiant plėtoti kultūros ir kūrybos 
sektorius;

a) kultūros veiklos vykdytojų ir politikų 
tarptautinio masto dalijimasis patirtimi ir 
žiniomis, susijusiomis su naujais socialinės 
integracijos modeliais, mokymo 
programomis,  pagrįstomis savitarpio  
mokymusi ir tinklų veikla, siekiant plėtoti 
kultūros ir kūrybos sektorius;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio f punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– populiarinti programą „Kūrybiška 
Europa“ nacionaliniu lygmeniu;

– populiarinti programą „Kūrybiška 
Europa“ nacionaliniu ir regioniniu 
lygmeniu;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio f punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skatinti tarpvalstybinį kultūros ir kūrybos 
sektorių specialistų, institucijų, platformų 
ir tinklų bendradarbiavimą;

– skatinti tarpvalstybinį kultūros ir kūrybos 
sektorių specialistų, institucijų, platformų 
ir tinklų mobilumą ir bendradarbiavimą;
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) remti kultūros veiklą ir menininkų 
dalyvavimą socialinės integracijos 
veikloje;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) remti kultūros veiklos vykdytojų 
kūrybingumą ir eksperimentavimą, 
nesvarbu kokio dydžio būtų susijusi 
organizacija;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) remti ir stiprinti Europos veiklos 
vykdytojus ir tarptautinius kultūros tinklus, 
kad jiems būtų lengviau naudotis 
profesinėmis galimybėmis.

c) remti ir stiprinti Europos veiklos 
vykdytojus ir tarptautinius kultūros tinklus, 
kad jiems būtų lengviau naudotis 
profesinėmis galimybėmis, tęstiniu 
profesiniu mokymu ir menininkų 
mobilumu.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remti Europos literatūros sklaidą; b) remti tarpvalstybinę kūrinių ir meno 
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bei kultūros dirbinių sklaidą;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) remti auditorijos formavimą ir taip 
skatinti domėtis Europos kūrėjų darbais.

c) remti auditorijos formavimą ir visiems 
prieinamas galimybes susipažinti su 
kultūra ir taip skatinti domėtis Europos 
kūrėjų darbais.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiklos vykdytojų iš skirtingų šalių 
bendradarbiavimas vykdant sektorinę ar 
tarpsektorinę veiklą;

a) veiklos vykdytojų iš skirtingų šalių 
bendradarbiavimas vykdant sektorinę ar 
tarpsektorinę veiklą, ypatingą dėmesį 
skiriant socialiai remtiniems veiklos 
vykdytojams;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) organizacijų, kurių uždavinys – Europos 
lygmeniu remti naujus talentus ir skatinti 
menininkų judumą ir jų kūrinių sklaidą, 
veikla, daranti sisteminį ir didelio masto 
poveikį;

c) organizacijų, kurių uždavinys – Europos 
lygmeniu remti naujus talentus ir skatinti 
menininkų judumą ir jų kūrinių sklaidą, 
veikla; Menininkai turi galėti 
veiksmingai, be jokios diskriminacijos, 
naudotis jų teisėmis, būtent susijusiomis 
su socialine apsauga, teise gauti bedarbio 
pašalpą arba pensiją, nepriklausomai 
kokioje ES valstybėje narėje jie dirba;
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) audiovizualinio sektoriaus veiklos 
vykdytojų rėmimas, kad jie galėtų kurti 
europinius audiovizualinius kūrinius, 
kuriuos būtų galima platinti tarptautiniu 
mastu;

b) audiovizualinio sektoriaus veiklos 
vykdytojų rėmimas, kad jie galėtų kurti 
europinius audiovizualinius kūrinius, 
kuriuos būtų galima platinti tarptautiniu 
mastu, ypatingą dėmesį skiriant socialiai 
remtiniems veiklos vykdytojams;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) galimybių dalyvauti audiovizualinio 
sektoriaus specialistams skirtose kino 
mugėse ir patekti į kitų šalių rinkas 
sudarymas bei naudojimosi internetinėmis 
verslo priemonėmis Europoje ir už jos ribų 
skatinimas;

d) galimybių dalyvauti audiovizualinio 
sektoriaus specialistams skirtose kino 
mugėse, patekti į kitų šalių rinkas 
sudarymas ir dalyvauti tęstinio mokymosi 
veikloje bei naudojimosi internetinėmis 
verslo priemonėmis Europoje ir už jos ribų 
skatinimas;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) iniciatyvos, kuriomis siekiama pristatyti 
ir viešinti Europos audiovizualinių kūrinių 
įvairovę;

h) iniciatyvos, kuriomis siekiama pristatyti 
ir viešinti Europos audiovizualinių kūrinių 
įvairovę, būtent jų lingvistinę įvairovę, 
remiant vertimą raštu, dubliavimą ir 
subtitravimą;
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) veikla, kuria siekiama didinti auditorijos 
žinias ir susidomėjimą;

i) veikla, kuria siekiama didinti auditorijos 
žinias ir susidomėjimą apie įvairų ir 
sudėtingą visuomenių pobūdį;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) parama pagalbinių technologijų 
įdiegimui kultūros centruose ir mokymo 
įstaigose siekiant išplėsti žmonių su 
regėjimo ar klausos negalia galimybes
susipažinti su kultūra, pasinaudoti teise į 
švietimą ir profesinį mokymą.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkamų sričių, visų pirma švietimo, 
užimtumo, sveikatos, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų, įmonių, turizmo, teisingumo ir 
vystymosi, ES politika;

a) atitinkamų sričių, visų pirma kultūros, 
švietimo, užimtumo, socialinių reikalų, 
sveikatos, mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
pramonės, įmonių, prekybos, turizmo, 
teisingumo ir vystymosi, ES politika;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitais svarbiais kultūros ir žiniasklaidos 
sričių ES finansavimo šaltiniais, visų pirma 
Europos socialiniu fondu, Europos 
regioninės plėtros fondu, mokslinių tyrimų 
ir inovacijų programomis, taip pat su 
finansinėmis priemonėmis, susijusiomis su 
teisingumu ir pilietiškumu, išorės 
bendradarbiavimo programomis ir 
pasirengimo narystei priemonėmis. Ypač 
svarbu bus užtikrinti Programos ir 
nacionalinių bei regioninių pažangiosios 
specializacijos strategijų įgyvendinimo 
sinergiją.

b) kitais svarbiais kultūros ir žiniasklaidos 
sričių ES finansavimo šaltiniais, visų pirma 
Europos socialiniu fondu, Europos 
Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų 
programa (ypač Europos mikrofinansų 
priemone „Progress“), Europos regioninės 
plėtros fondu, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programomis, taip pat su 
finansinėmis priemonėmis, susijusiomis su 
teisingumu ir pilietiškumu, išorės 
bendradarbiavimo programomis ir 
pasirengimo narystei priemonėmis. Ypač 
svarbu bus užtikrinti Programos ir 
nacionalinių bei regioninių pažangiosios 
specializacijos strategijų įgyvendinimo 
sinergiją.

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies a punkto 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sektorių pokyčiai įvairių veiklos 
vykdytojų veiklos tvarumo atžvilgiu;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies a punkto 1 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sektorių pokyčiai, kalbant apie socialiai 
remtinų veiklos vykdytojų galimybes 
naudotis programa;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies b punkto pirmos pastraipos 1 įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kultūros veiklos vykdytojų 
internacionalizacija ir užmegztų 
tarptautinių partnerysčių skaičius;

– kultūros veiklos vykdytojų įvairinimas ir
internacionalizacija  bei judumas ir 
užmegztų tarptautinių partnerysčių 
skaičius;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies b punkto trečios pastraipos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– galutinių naudos gavėjų iš valstybių 
narių, kurių mažas gamybos pajėgumas, 
ribota perkamoji galia ir ribotas rėmimo 
pajėgumas ir kt., skaičius;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies b punkto trečios pastraipos 3 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– galutinių naudos gavėjų, priklausančių 
socialiai remtinoms grupėms, kurios 
naudojasi finansavimo priemone, 
skaičius.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Komisija ne tik užtikrina reguliarią 
Programos stebėseną, bet ir ne vėliau kaip 
iki 2017 m. pabaigos gauna nepriklausomo 
vertinimo ataskaitą, kad galėtų įvertinti, 
kaip sekasi siekti tikslų, Programos 
veiksmingumą ir papildomą Europos 

a) Komisija ne tik užtikrina reguliarią 
Programos stebėseną, bet ir ne vėliau kaip 
iki 2017 m. pabaigos gauna nepriklausomo 
vertinimo ataskaitą, kad galėtų įvertinti, 
kaip sekasi siekti tikslų, Programos 
veiksmingumą ir papildomą Europos 
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naudą, ir kad prireikus galėtų nuspręsti 
atnaujinti, iš dalies pakeisti ar nutraukti 
Programą. Vertinant reikia atsižvelgti į 
tokius aspektus kaip supaprastinimo 
galimybės, vidaus ir išorės veiksmų 
suderinamumas, tikslų aktualumas, indėlis 
siekiant Sąjungos prioritetų, susijusių su 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu. 
Taip pat reikia atsižvelgti į Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo 
Nr. 1855/2006/EB, sprendimo 
Nr. 1718/2006/EB ir sprendimo 
Nr. 1041/2009/EB ilgalaikio poveikio 
vertinimo rezultatus.

naudą, ir kad prireikus galėtų nuspręsti 
atnaujinti, iš dalies pakeisti ar nutraukti 
Programą. Vertinant reikia atsižvelgti į 
tokius aspektus kaip supaprastinimo 
galimybės, vidaus ir išorės veiksmų 
suderinamumas, tikslų aktualumas, indėlis 
siekiant Sąjungos prioritetų, susijusių su 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu. 
Taip pat reikia atsižvelgti į Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo 
Nr. 1855/2006/EB, sprendimo 
Nr. 1718/2006/EB ir sprendimo 
Nr. 1041/2009/EB ilgalaikio poveikio 
vertinimo rezultatus. Išorės vertinimo 
ataskaita perduodama Parlamentui ir jam 
pristatoma.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato kultūros ir kūrybos 
sektoriams skirtą finansinę priemonę, kuri 
bus įgyvendinama pagal Sąjungos mažųjų 
ir vidutinių įmonių skolos priemonę. Pagal 
šią priemonę teikiama finansinė parama yra 
skirta mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir 
organizacijoms, veikiančioms kultūros ir 
kūrybos sektoriuose.

Komisija nustato kultūros ir kūrybos 
sektoriams skirtą finansinę priemonę, kuri 
bus įgyvendinama pagal Europos Sąjungos 
labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
skolos priemonę. Pagal šią priemonę 
teikiama finansinė parama yra skirta labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms ir organizacijoms, veikiančioms 
kultūros ir kūrybos sektoriuose.
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