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 ET 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse 13. aprillil 2016 sõlmitud Euroopa Parlamendi, ELi nõukogu ja komisjoni 

institutsioonidevahelist parema õigusloome kokkulepet, eelkõige selle artikleid 20 ja 24 

kehtivate õigusaktide järelhindamise kohta; 

1. väljendab heameelt mitmete alates 2014. aastast kehtivate programmijuhtimise 

ühtlustamismeetmete üle; 

2. kahetseb, et puudulik finantssuutlikkus on võimalike taotlejate jaoks endiselt peamine 

takistus lisaks halduslikele ja regulatiivsetele takistustele; ergutab komisjoni, Hariduse, 

Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametit (EACEA) ning projekti „Loov 

Euroopa“ riiklikke büroosid püüdma vähendada kultuurivaldkonnas tegutsevate 

mikroettevõtete alaesindatust rahastatud organisatsioonide seas ja alaprogrammi 

„Kultuur“ teatud sektorites; 

3. ootab huviga 2016. aastal loodud finantstagatiste rahastu esimesi tulemusi; eeldab, et 

VKEdele ja mikroettevõtjatele laene kättesaadavamaks muutes aitab see uus 

turuinstrument laiendada kultuuri- ja loomeprojekte (sektor, mis annab 4,4 % ELi SKPst 

ja kus töötab 3,8 % liidu tööjõust), et täielikult kasutada nende potentsiaali paljutõotava 

majanduskasvu ja töökohtade allikana ning konkurentsi, kultuurilise mitmekesisuse ja 

piiriülese koostöö suurendajana; kahetseb siiski tõsiselt, et rahastu hakkab toimima vaid 

riikides, kus sarnane instrument on juba kasutusel; 

4. märgib, et programmi täitmise määr, mis oli 2014. ja 2015. aastal püsivalt 100% või selle 

lähedal, näitab programmi jätkuvat asjakohasust; peab nende suurepäraste tulemuste 

põhjal kindlasti vajalikuks rahastamist samas mahus jätkata või seda järgmistel aastatel 

isegi suurendada (võttes arvesse rahastu eelarvega seotud edasilükkamisi); 

5. peab seoses viimastel aastatel suurenenud rändajate ja pagulaste sissevooluga ELi 

tervitatavaks, et on kasvanud programmi kultuuridevaheline mõõde, mille tulemusel 

käivitatakse alates 2017. aastast loodetavasti arvukamalt kultuurilist mitmekesisust ja 

kultuuride dialoogi toetavaid ning mitmekeelsust edendavaid projekte; rõhutab, et seda 

tuleks toetada kui programmi tavapärast osa, arvestades sellega, et kultuuriline 

integratsioon võib paljudes ELi liikmesriikides veel pikaks ajaks probleemiks jääda. 
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