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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kultūros ir kūrybos sektorių (KKS) svarba 
Kultūros ir kūrybos sektorių (KKS) indėlis kuriant naujas darbo vietas ir užtikrinant 
ekonomikos augimą labai svarbus: juose 2008 m. buvo sukurta 4,5 proc. Europos BVP ir 
dirbo maždaug 3,8 proc. darbo jėgos. Kultūros ir kūrybos sektoriai taip pat prisideda plėtojant 
kitus ekonomikos sektorius, pvz., turizmą ir informacines ir ryšių technologijas (IRT). 
Skatindami inovacijas, verslumą, pažangų ir tvarų augimą, kultūros ir kūrybos sektoriai 
prisideda prie socialinės integracijos. 

Problemos ir bendri uždaviniai

KKS susiduria su įvairiais bendrais uždaviniais ir sunkumais, pvz., nevientisa rinka, 
globalizacija ir perėjimu prie skaitmeninių technologijų, duomenų ir privataus sektoriaus 
investicijų trūkumu. Ypač kultūros ir kūrybos sektorių MVĮ ir organizacijos patiria 
finansavimo sunkumų. Šie sunkumai atsiranda daugiausia dėl šių priežasčių:

 nematerialaus šių MVĮ turto, pavyzdžiui, autorių teisių, pobūdžio; 
 fakto, kad kitaip nei įprastoje pramoninėje gamyboje, kultūros „gaminiai“ paprastai 

nėra gaminami masiškai ir dažnai yra unikalūs produktai, tuo tarpu reikalingos 
ilgalaikės investicijos siekiant užtikrinti pelningumą;

 verslininkai kultūros ir kūrybos sektoriuose dažnai neturi būtinų rinkodaros įgūdžių, 
kad galėtų finansų įstaigoms reklamuoti projektus;

 finansų įstaigos neturi pakankamų žinių apie šiuos sektorius ir nėra pasirengusios 
investuoti į žinių, reikalingų siekiant įvertinti su šiais sektoriais susijusias rizikas, 
plėtojimą; 

 dažnai trūksta patikimų duomenų ir dėl to šio sektoriaus MVĮ galimybės gauti kreditų 
yra ribotos. 

Programos „Kūrybiška Europa“ apibūdinimas

Programoje „Kūrybiška Europa“ sujungiamos ir tęsiamos programos „Kultūra“, MEDIA ir 
„MEDIA Mundus“. Bendras veiksmų biudžetas (2014−2020 m.) yra 1 801 mln. EUR, t. y. 
37 proc. daugiau nei dabartinis išlaidų dydis. Programą „Kūrybiška Europa“ sudaro trys 
paprogramės: tarpsektorinė paprogramė, skirta visiems kultūros ir kūrybos sektoriams 
(15 proc. programos biudžeto); paprogramė „Kultūra“, skirta kultūros ir kūrybos sektoriams 
(30 proc. programos biudžeto) ir paprogramė MEDIA, skirta audiovizualiniam sektoriui (55 
proc. programos biudžeto). 

Pagal tarpsektorinę paprogramę KKS numatyta priemonė, sudaranti kultūros ir kūrybos 
sektoriaus MVĮ ir organizacijoms palankesnes sąlygas gauti finansavimą ir pagerinanti 
finansų įstaigų pajėgumus įvertinti kultūros ir kūrybos projektus. Ta priemonė papildys kitas 
struktūrinių fondų ir Konkurencingumo ir inovacijų programos ES priemones. 

Programų „Kultūra“ ir MEDIA prioritetinių ir paramos priemonių tikslas − sustiprinti KKS 
pajėgumus siekiant: skatinti skaitmeninių technologijų naudojimą, kad būtų užtikrintas 
prisitaikymas prie rinkos naujovių; prisitaikyti prie skaitmeninių technologijų; taikyti naujus 
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verslo ir platinimo modelius; pasitelkus interneto platformas, remti tarptautinę rinkodaros ir 
sklaidos veiklą. 

Siekdama įgyvendinti šią programą, Komisija priims įgyvendinimo aktus ir nustatys metines 
darbo programas laikydamasi patariamosios procedūros. Didžiąją dalį pagal programą 
„Kūrybiška Europa“ teikiamų dotacijų administruos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros 
vykdomoji įstaiga, kasmet skelbdama kvietimus teikti paraiškas. Teikiama finansinė pagalba 
negali viršyti 50 proc. remiamų darbų galutinių išlaidų (nebent metinėje programoje būtų 
apibrėžta kitaip). Komisija tiesiogiai administruos tam tikrus šios programos aspektus, pvz.: 
apdovanojimų teikimą, bendradarbiavimą su tarptautinėmis institucijomis, tarptautinius 
bendros audiovizualinės produkcijos fondus ir Europos kultūros sostinės bei Europos paveldo 
ženklo iniciatyvų finansavimą. 

Komisija užtikrins reguliarią programos „Kūrybiška Europa“ stebėseną naudojant šiuos 14 
straipsnyje nustatytus veiklos rodiklius: užimtumą sektoriuose ir juose sukuriamo BVP dalį; 
kultūros veiklos vykdytojų internacionalizaciją ir užmegztų tarptautinių partnerysčių skaičių; 
Europos filmų žiūrovų skaičių Europoje ir pasaulyje; Europos audiovizualinių kūrinių 
procentinę dalį kino teatruose, televizijoje ir skaitmeninėse platformose; pagal finansinę 
priemonę suteiktų paskolų apimtį.

Pranešėjos pozicija

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešėja siūlomose pakeitimuose 
pasisako už naujus konkrečius programos tikslus stiprinti paprogrames, susijusias su KKS 
pritaikymu prie globalizacijos ir perėjimo prie skaitmeninių technologijų. Pakeitimai ypač 
skirti internetinei prieigai prie kultūrinės medžiagos užtikrinti tobulinant jos skaitmeninį 
valdymą ir saugojimą ir skatinant kultūros įstaigų ir privataus sektoriaus partnerystes, kad 
būtų sukurti nauji kultūrinės medžiagos skaitmeninimo finansavimo būdai ir skatinamas 
naujoviškas šios medžiagos naudojimas. Pranešėja taip pat pasisako už tai, kad geresnės 
prieigos prie KKS produktų neįgaliems asmenims užtikrinimas būtų vienu iš konkrečių šios 
programos tikslų. 

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) kadangi neįgalūs asmenys ir toliau 
turi ribotą prieigą prie kultūros ir kūrybos 
produktų, o vienas iš konkrečių 
programos „Kūrybiška Europa“ tikslų 
turėtų būti geresnės prieigos prie KKS 
produktų neįgaliems asmenims 
užtikrinimas;

Or. ro

Pagrindimas
Siekiant padėti apsaugoti ir skatinti Europos kalbų ir kultūrų įvairovę ir stiprinti kultūros ir 
kūrybos sektorių konkurencingumą konkrečius programos tikslus reikia papildyti tikslu remti 
tvarų ir integracinį augimą sudarant palankias sąlygas užtikrinti geresnę prieigą prie KKS 
produktų neįgaliems asmenims.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) ši stebėsenos, vertinimo, viešų 
konsultacijų veikla parodė, kad programos 
„Kultūra“, MEDIA ir „MEDIA Mundus“ 
atlieka labai svarbų vaidmenį saugant ir 
puoselėjant Europos kultūrų ir kalbų 
įvairovę ir kad jos labai padeda tenkinti 
kultūros ir kūrybos sektorių reikmes, tačiau 
paaiškėjo ir tai, kad naujosios programos 
tikslai turi būti geriau suderinti su 
strategijos „Europa 2020“ siekiais. Be to, 
vertinimai ir konsultacijos bei įvairūs 
nepriklausomi tyrimai, visų pirma kultūros 
ir kūrybinės pramonės verslininkystės 
aspekto tyrimas, parodė, kad kultūros ir 
kūrybos sektoriuose kyla tokios pačios 
problemos, susijusios su labai 
fragmentuota rinka, perėjimo prie 
skaitmeninių technologijų ir globalizacijos 

(9) ši stebėsenos, vertinimo, viešų 
konsultacijų veikla parodė, kad programos 
„Kultūra“, MEDIA ir „MEDIA Mundus“ 
atlieka labai svarbų vaidmenį saugant ir 
puoselėjant Europos kultūrų ir kalbų 
įvairovę ir kad jos labai padeda tenkinti 
kultūros ir kūrybos sektorių reikmes, tačiau 
paaiškėjo ir tai, kad naujosios programos 
tikslai turi būti geriau suderinti su 
strategijos „Europa 2020“ siekiais. Be to, 
vertinimai ir konsultacijos bei įvairūs 
nepriklausomi tyrimai, visų pirma kultūros 
ir kūrybinės pramonės verslininkystės 
aspekto tyrimas, parodė, kad kultūros ir 
kūrybos sektoriuose kyla tokios pačios 
problemos, susijusios su labai 
fragmentuota rinka, perėjimo prie 
skaitmeninių technologijų ir globalizacijos 
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poveikiu, finansavimo sunkumais ir 
palyginamų duomenų trūkumu, kurias 
galima išspręsti ėmusis Sąjungos lygmens 
veiksmų;

poveikiu, finansavimo sunkumais ir 
palyginamų duomenų trūkumu, kurias 
galima išspręsti ėmusis Sąjungos lygmens 
veiksmų; vis dėlto perėjimas prie 
skaitmeninių technologijų, kitaip nei kiti 
uždaviniai, turėtų būti vertinamas ir kaip 
paskata, ir kaip galimybė;

Or. ro

Pagrindimas
Technologijos ir plačiajuosčio ryšio infrastruktūra miesto ir kaimo vietovėse atveria naujų 
galimybių kūrėjams kurti darbus ir platinti juos visuomenei žemesnėmis kainomis 
nepriklausomai nuo fizinių ar geografinių kliūčių. Jei šiomis IRT visapusiškai naudotųsi 
kultūrinio turinio teikėjai ir būtų peržiūrimi tradiciniai gamybos ir platinimo būdai, galimai 
kūrėjams būtų užtikrinama platesnė publika ir didesnės rinkos, o piliečiams − didesnė 
kultūrinė įvairovė.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) kultūros ir kūrybos sektoriai 
susiduria su perėjimu prie skaitmeninių 
technologijų, kurios keičia tradicinius 
modelius ir vertės grandines ir dėl kurių 
reikia taikyti naujus verslo modelius. 
Perėjimas prie skaitmeninių technologijų 
ir platesnė prieiga prie kultūros išteklių 
suteikia didelių ekonominių galimybių ir 
yra tolesnio Europos kultūros ir kūrybos 
pajėgumų vystymosi ir pramoninio 
Europos dalyvavimo šioje srityje sąlyga;

Or. ro

Pagrindimas
Be to, suskaitmeninta medžiaga gali būti pakartotinai naudojama ir komercinėms, ir 
nekomercinėms reikmėms, pvz., plėtojant mokymo ir švietimo turinį, kuriant dokumentinius 
filmus, turizmo reikmėms, kuriant žaidimus, animaciją ir dizaino priemones, jei tai daroma 
visapusiškai gerbiant autorių teises ir gretutines teises.
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Pakeitimas 4

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 ir 
visai Europos visuomenei teikia didelių 
galimybių. Mažesnės platinimo išlaidos, 
nauji sklaidos kanalai ir naujos nišinių 
produktų galimybės – visa tai gali 
palengvinti prieigą ir padidinti sklaidą 
visame pasaulyje ir tuo pat metu prisidėti 
prie socialinės sanglaudos didinimo. 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;

Or. ro

Pagrindimas
Įgyvendinant vietos ir regionų vystymosi strategijas kultūros ir kūrybos sektoriai buvo 
sėkmingai integruoti į daugelį sričių: buvo skatinama kultūros paveldą naudoti komerciniais 
tikslais; plėtojama kultūros infrastruktūra ir paslaugos remiant tvarų turizmą; telkiami vietos 
verslo subjektai ir kuriamos KKS ir pramonės, švietimo ir kitų sektorių partnerystės; 
steigiamos inovacijų laboratorijos; skatinama tvari miestų plėtra. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) skaitmeninė medžiaga turėtų būti 
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veiksmingai tvarkoma ir prižiūrima 
siekiant užtikrinti, kad skaitmeniniu 
formatu saugoma informacija netaptų 
neįskaitoma pasenus kompiuterinei ir 
programinei įrangai, kurioje ji saugoma, 
susidėvėjus laikmenoms ir (arba) kai tos 
laikmenos nebepajėgia susidoroti su 
dideliais naujos ir nuolat besikeičiančios 
informacijos kiekiais;

Or. ro

Pagrindimas
Nepaisant to, kad visoje Europos Sąjungoje padaryta pažanga siekiant išsaugoti skaitmeninę 
medžiagą, keliose valstybėse narėse nėra jokios aiškios ir išsamios skaitmeninio turinio 
išsaugojimo politikos. Jei tokios politikos nėra, kyla grėsmė skaitmeninės medžiagos išlikimui, 
be to, skaitmeniniu formatu sukurta informacija gali būti prarasta.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) dabartinė platinimo praktika – filmų 
finansavimo sistemos pagrindas. Tačiau 
didėja reikmė skatinti patrauklios teisėtos 
internetinės pasiūlos atsiradimą ir diegti 
inovacijas. Todėl norint, kad atsirastų 
naujų verslo modelių, būtina skatinti 
naujus lanksčius platinimo modelius;

(12) dabartinė platinimo praktika – filmų 
finansavimo sistemos pagrindas. Tačiau 
didėja reikmė skatinti patrauklios teisėtos 
internetinės pasiūlos atsiradimą ir diegti 
inovacijas, ypač susijusias su judriojo 
ryšio interneto paslaugomis. Todėl norint, 
kad atsirastų naujų verslo modelių, būtina 
skatinti naujus lanksčius platinimo 
modelius;

Or. ro

Pagrindimas
Atsižvelgiant į tai, kad internetas vis dažniau pasiekiamas naudojant mobiliuosius prietaisus 
(telefonus, kompiuterius ir kt.), reikėtų pateikti nuorodą į judriojo ryšio interneto 
technologijas, kurios atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant naujų ir lanksčių sklaidos priemonių 
naudojimą. 
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) dabartinė platinimo praktika – filmų 
finansavimo sistemos pagrindas. Tačiau 
didėja reikmė skatinti patrauklios teisėtos 
internetinės pasiūlos atsiradimą ir diegti 
inovacijas. Todėl norint, kad atsirastų 
naujų verslo modelių, būtina skatinti 
naujus lanksčius platinimo modelius;

(12) dabartinė platinimo praktika – filmų 
finansavimo sistemos pagrindas. Tačiau 
didėja reikmė skatinti patrauklios teisėtos 
internetinės pasiūlos atsiradimą ir diegti 
inovacijas. Todėl norint, kad atsirastų 
naujų verslo modelių, būtina skatinti 
naujus lanksčius platinimo modelius.
Tokios patrauklios teisėtos internetinės 
pasiūlos užtikrinimas turėtų būti 
grindžiamas išsamia ES lygmens 
strategija dalyvaujant visoms 
suinteresuotosioms šalims. Užtikrinant 
tokią naują teisėtą internetinę pasiūlą 
turėtų būti siekiama skatinti meninę 
kūrybą ir ginti jos kūrėjų interesus, taip 
pat užtikrinti kuo geresnes visuomenės 
galimybes susipažinti su kultūros ir 
kūrybos sektorių produktais; 

Or. ro

Pagrindimas
Užtikrinant patrauklią teisėtą internetinę pasiūlą turėtų būti skatinama meninė kūryba ir 
ginami jos kūrėjų interesai, kartu užtikrinant kuo geresnes visuomenės galimybes susipažinti 
su kultūros ir kūrybos sektorių produktais. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Europa turėtų nedelsdama imtis 
priemonių, kad pasinaudotų perėjimo prie 
skaitmeninių technologijų ir skaitmeninės 
medžiagos išsaugojimo privalumais. Jei 
valstybės narės nepadidins investicijų 
šioje srityje, gali kilti pavojus, kad 
kultūrine ir ekonomine perėjimo prie 
skaitmeninių technologijų nauda 
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pasinaudos ne Europa, o kiti žemynai;

Or. ro

Pagrindimas
Skaitmeninimas – svarbi priemonė siekiant užtikrinti geresnę prieigą prie kultūrinės 
medžiagos ir geresnį jos naudojimą. Visos Europos kultūros paveldo skaitmeninimo išlaidos 
yra didelės ir negali būti padengtos vien tik iš viešojo sektoriaus išteklių. Finansuojant 
skaitmeninimą iš privačiojo sektoriaus išteklių arba viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės 
lėšomis, galima pritraukti privačiojo sektoriaus įmones į skaitmeninimo veiklą – tai turėtų 
būti toliau skatinama. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) turėdami internetinę prieigą prie 
kultūrinės medžiagos, visos Europos 
piliečiai galės ją naudoti laisvalaikio, 
mokymosi arba darbo tikslais. Tuo būdu 
įvairiam ir daugiakalbiam Europos 
paveldui bus užtikrinta aiški tapatybė 
internete, o suskaitmeninus Europos 
kultūros įstaigų saugomą medžiagą, šios 
įstaigos galės ir toliau teikti prieigą prie 
paveldo ir jį išsaugoti skaitmeninėje 
aplinkoje;

Or. ro

Pagrindimas
Turėdami internetinę prieigą prie kultūrinės medžiagos, visos ES piliečiai galės ją naudoti 
laisvalaikio, mokymosi arba darbo tikslais. Be to, suteikus internetinę prieigą prie kultūrinės 
medžiagos, įvairiam ir daugiakalbiam Europos paveldui bus užtikrinta aiški tapatybė 
internete.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) tokios iniciatyvos kaip Europos 
kultūros sostinė ir Europos paveldo ženklas 

(16) tokios iniciatyvos kaip Europos 
kultūros sostinė ir Europos paveldo ženklas 
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padeda stiprinti priklausymo bendrai 
kultūros erdvei jausmą ir didinti kultūros 
paveldo vertę. Šias dvi Sąjungos veiklos 
sritis taip pat reikėtų finansuoti;

padeda stiprinti priklausymo bendrai 
kultūros erdvei jausmą ir didinti kultūros 
paveldo vertę. Šios dvi Sąjungos veiklos 
sritys bus finansuojamos pagal programą 
„Kūrybiška Europa“;

Or. ro

Pagrindimas
Paaiškinamas tekstas ir šių dviejų programų, kurios jau paskelbtos ES pavyzdinėmis 
iniciatyvomis, finansavimo šaltinis.

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 veiklos pobūdžio ir 
poveikio, papildysiančio regioninių,
nacionalinių ir tarptautinių bei kitų 
Sąjungos programų poveikį;

Or. ro

Pagrindimas
Kultūros ir kūrybos sektorius plėtojamas vietos ir regionų lygmeniu, kur kuriami tinklai ir 
buriamos grupės. Kultūros ir kūrybos sektorius buvo sėkmingai integruotas į daugelį vietos ir 
regionų vystymosi strategijos sričių.

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) socialinės sanglaudos skatinimo 
gerinant visų Europos piliečių ir ypač 
neįgaliųjų prieigą prie kultūros ir kūrybos 
sektoriaus produktų;

Or. ro

Pagrindimas

Pagerinus visų Europos piliečių ir ypač neįgaliųjų prieigą prie kultūros ir kūrybos sektoriaus 



PE483.700v01-00 12/17 PA\893691LT.doc

LT

produktų, bus labai prisidėta prie socialinės sanglaudos ES.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) skatinti kultūros įstaigų ir privačiojo 
sektoriaus partnerystę, siekiant sukurti 
naujus kultūrinės medžiagos 
skaitmeninimo finansavimo būdus ir 
skatinti naujoviškus tokios medžiagos 
naudojimo būdus, tuo pačiu užtikrinant, 
kad viešojo ir privačiojo sektorių 
skaitmeninimo partnerystė būtų sąžininga 
ir darni;

Or. ro

Pagrindimas
Siekiant išsaugoti ir puoselėti Europos kalbų ir kultūrų įvairovę ir didinti kultūros ir kūrybos 
sektorių konkurencingumą, į konkrečius tikslus būtina įtraukti kultūros įstaigų ir privačiojo 
sektoriaus partnerystės skatinimą, siekiant sukurti naujus kultūrinės medžiagos 
skaitmeninimo finansavimo būdus ir skatinti naujoviškus tokios medžiagos naudojimo būdus.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) pagerinti medžiagos, kurios autorių 
teisės saugomos, skaitmeninimo ir 
internetinės prieigos prie šios medžiagos 
sąlygas ir tuo tikslu:

Or. ro

Pagrindimas
Siekiant išsaugoti ir puoselėti Europos kalbų ir kultūrų įvairovę ir didinti kultūros ir kūrybos 
sektorių konkurencingumą, į konkrečius tikslus būtina įtraukti medžiagos, kurios autorių 
teisės saugomos, skaitmeninimo ir internetinės prieigos prie šios medžiagos sąlygų gerinimą.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(dc) pagerinti skaitmeninio formato 
medžiagos tvarkymo ir saugojimo sąlygas 
siekiant užtikrinti ilgalaikį jų 
išsaugojimą;

Or. ro

Pagrindimas
Siekiant išsaugoti ir puoselėti Europos kalbų ir kultūrų įvairovę ir didinti kultūros ir kūrybos 
sektorių konkurencingumą, į konkrečius tikslus būtina įtraukti skaitmeninio formato 
medžiagos tvarkymo ir saugojimo sąlygų gerinimą siekiant užtikrinti ilgalaikį jų išsaugojimą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio d d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(dd) remti tvarų ir integracinį augimą 
sudarant geresnes sąlygas neįgaliesiems 
naudotis kultūros ir kūrybos produktais;

Or. ro

Pagrindimas
Siekiant padėti išsaugoti ir puoselėti Europos kalbų ir kultūrų įvairovę ir didinti kultūros ir 
kūrybos sektorių konkurencingumą, į konkrečius atitinkamos programos tikslus būtina įtraukti 
paramą tvariam ir integraciniam augimui sudarant geresnes sąlygas neįgaliesiems naudotis 
kultūros ir kūrybos produktais.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) remti veiksmus, padedančius veiklos 
vykdytojams įgyti įgūdžių ir žinių ir 
prisitaikyti prie skaitmeninių technologijų 
ir išbandyti naujus auditorijos formavimo 

(a) remti veiksmus, padedančius veiklos 
vykdytojams įgyti įgūdžių ir žinių ir 
prisitaikyti prie skaitmeninių technologijų 
ir išbandyti naujus auditorijos formavimo 
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metodus ir verslo modelius; metodus ir verslo modelius. Judriojo ryšio 
interneto technologijos turėtų būti 
neatsiejamos nuo šio proceso, 
atsižvelgiant į vis dažnesnį jų naudojimą;

Or. ro

Pagrindimas
Atsižvelgiant į vis dažnesnį judriojo ryšio interneto technologijų naudojimą, jos turėtų tapti 
neatsiejamos nuo kultūros ir kūrybos sektorių pajėgumų didinimo proceso; be to, turėtų būti 
remiami veiksmai, kurie veiklos vykdytojams padeda įgyti įgūdžių ir žinių. 

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) padėti įgyti įgūdžių ir plėtoti tinklus, 
visų pirma skatinant skaitmeninių 
technologijų naudojimą, kad būtų 
prisitaikyta prie rinkos vystymosi;

(a) padėti įgyti įgūdžių ir plėtoti tinklus, 
visų pirma skatinant skaitmeninių 
technologijų naudojimą, kad būtų 
prisitaikyta prie rinkos vystimosi. Judriojo 
ryšio interneto technologijos turėtų būti 
neatsiejamos nuo šio proceso, 
atsižvelgiant į vis dažnesnį jų naudojimą;

Or. ro

Pagrindimas
Atsižvelgiant į vis dažnesnį judriojo ryšio interneto technologijų naudojimą, jos turėtų tapti 
neatsiejamos nuo kultūros ir kūrybos sektorių pajėgumų didinimo proceso; be to, turėtų būti 
remiami veiksmai, kurie veiklos vykdytojams padeda įgyti įgūdžių ir žinių.

Pakeitimas 19

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. Komisija pateikia Europos 
Parlamentui metinę programos rezultatų 
ir veiklos rodiklių ataskaitą. 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.

Or. ro

Pagrindimas
Komisija turėtų pateikti Parlamentui metinę ataskaitą, grindžiamą stebėsena ir vertinimu 
pagal 14 straipsnį, kad Parlamentas galėtų stebėti programos rezultatus ir veiklos rodiklius.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama įgyvendinti Programą, Komisija 
priima įgyvendinimo aktus ir nustato 
metines darbo programas, vadovaudamasi 
18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. 
Metinėse darbo programose išvardijama, 
kokių tikslų siekiama, kokių rezultatų 
tikimasi, taip pat nustatomi įgyvendinimo 
metodai ir bendra turimų lėšų suma. Jose 
taip pat aprašomi finansuotini veiksmai, 
nurodomos skirtingiems veiksmams skirtos 
sumos ir preliminarus įgyvendinimo 
tvarkaraštis. Be kita ko, nustatomi dotacijų 
prioritetai, esminiai vertinimo kriterijai ir 
maksimali bendro finansavimo dalis.

Siekdama įgyvendinti Programą, Komisija 
kiekvienais metais iki kovo 31 d. priima 
įgyvendinimo aktus ir nustato metines 
darbo programas, vadovaudamasi 
18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. 
Metinėse darbo programose išvardijama, 
kokių tikslų siekiama, kokių rezultatų 
tikimasi, taip pat nustatomi įgyvendinimo 
metodai ir bendra turimų lėšų suma. Jose 
taip pat aprašomi finansuotini veiksmai, 
nurodomos skirtingiems veiksmams skirtos 
sumos ir preliminarus įgyvendinimo 
tvarkaraštis. Be kita ko, nustatomi dotacijų 
prioritetai, esminiai vertinimo kriterijai ir 
maksimali bendro finansavimo dalis.

Or. ro
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Pagrindimas
Svarbu nustatyti aiškų grafiką ir pateikti jį visiems paraiškas dėl projektų norintiems teikti 
kultūros ir kūrybos sektorių veiklos vykdytojams, kad jie galėtų numatyti būtinus išteklius 
bendram savo projektų finansavimui.

Pakeitimas 21

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. Programos įgyvendinimo 1 straipsnio 
1 dalyje nurodytu laikotarpiu finansinis 
paketas – 1 801 000 000 EUR. 
Preliminariai biudžetas paskirstomas taip: 
15 proc. tarpsektorinei paprogramei, 
30 proc. paprogramei „Kultūra“, 55 proc. 
paprogramei MEDIA. Skiriama finansinė 
parama negali būti didesnė kaip 50 proc. 
galutinių remiamos veiklos išlaidų, 
išskyrus atvejus, kai metinėje programoje 
arba kvietime teikti paraiškas nurodyta 
kitaip.

Or. ro

Pagrindimas
Siekiant suteikti kultūros ir kūrybos sektorių veiklos vykdytojams galimybę planuoti savo 
išteklius bendram savo projektų finansavimui, svarbu, kad reglamente būtų aiškiai nustatytas 
preliminarus biudžeto paskirstymas kiekvienai paprogramei. 

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Skiriama finansinė parama negali 
būti didesnė kaip 50 proc. galutinių 
remiamos veiklos išlaidų, išskyrus atvejus, 
kai metinėje programoje arba kvietime 
teikti paraiškas nurodyta kitaip. Jokiomis 
aplinkybėmis skiriama finansinė parama 
negali būti didesnė kaip 75 proc. galutinių 
remiamos veiklos išlaidų.
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Or. ro

Pagrindimas
Siekiant suteikti kultūros ir kūrybos sektorių veiklos vykdytojams galimybę planuoti savo 
išteklius bendram savo projektų finansavimui, svarbu, kad reglamente būtų aiškiai nustatytas 
maksimalus finansinės paramos dydis, palyginti su galutinėmis remiamos veiklos išlaidomis.


