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PASIŪLYMAI 

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo pasiūlymą dėl 

rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 13 d. Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį 

susitarimą dėl geresnės teisėkūros, visų pirma į jo 20–24 straipsnius dėl galiojančių teisės 

aktų ex post vertinimo,  

1. teigiamai vertina nuo 2014 m. taikomas įvairias priemones programos valdymui 

racionalizuoti; 

2. apgailestauja, kad nepakankamas finansavimo pajėgumas, taip pat su administravimu ir 

reglamentavimu susiję kliuviniai, tebėra viena pagrindinių kliūčių, su kuriomis susiduria 

galimi pareiškėjai; ragina Komisiją, Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją 

įstaigą (EACEA) ir nacionalinius programos „Kūrybiška Europa“ biurus pamėginti spręsti 

klausimą, kodėl tarp finansuojamų organizacijų ir tam tikruose paprogramio „Kultūra“ 

sektoriuose nepakankamai atstovaujama labai mažiems kultūrinės veiklos vykdytojams; 

3. nekantriai laukia pirminių 2016 m. inicijuotos finansinių garantijų priemonės rezultatų; 

tikisi, kad – palengvinant MVĮ ir labai smulkioms įmonėms prieigą prie paskolų – ši nauja 

rinkos priemonė padės kultūros ir kūrybos sektoriams, kurie užtikrina 4,4 proc. ES BVP ir 

kuriuose dirba 3,8 proc. jos darbo jėgos, realizuoti visą savo, kaip daug žadančio augimo 

ir darbo vietų šaltinio ir kaip konkurencingumo, kultūrinės įvairovės ir tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo varomosios jėgos, potencialą; vis dėlto itin apgailestauja dėl to, kad 

minėtoji priemonė bus visiškai veiksminga tik tose šalyse, kur panašus mechanizmas jau 

taikomas; 

4. pažymi, jog įgyvendinimo rodikliai, 2014 m. ir 2015 m. nuosekliai siekę arba beveik siekę 

100 proc., įrodo, kad programa ir toliau svarbi; atsižvelgdamas į šį puikų veiklos rezultatą 

mano, jog akivaizdu, kad finansavimas turėtų likti stabilus arba ateinančiais metais netgi 

padidintas, nes didžioji priemonės biudžeto dalis numatyta paskutiniesiems programos 

metams; 

5. atsižvelgdamas į didelį migrantų ir pabėgėlių antplūdį į ES pastaraisiais metais, teigiamai 

vertina stiprėjantį programos tarpkultūrinį aspektą: tikimasi, kad taip nuo 2017 m. atsiras 

daugiau projektų, kuriais bus skatinama kultūrų įvairovė ir dialogas bei populiarinama 

daugiakalbystė; kadangi tikėtina, jog ateinančiais metais kultūrų integracija ir toliau bus 

iššūkis daugelyje ES šalių, pabrėžia, kad ji turėtų būti remiama kaip reguliarus programos 

komponentas. 
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