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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia programų „Erasmus+“, „Kūrybiška Europa“ ir Europos solidarumo korpuso 
svarbą Sąjungos socialinei sanglaudai ir ekonominiam vystymuisi; labai apgailestauja dėl 
to, kad Komisijos pasiūlyme nebuvo laikomasi pažadų didinti šioms programoms 
skiriamas biudžeto lėšas, t. y. tris kartus padidinti programos „Erasmus+“ biudžetą arba, 
atsižvelgiant į Europos Parlamento ir visų suinteresuotųjų subjektų norą, bent 
padvigubinti programai „Kūrybiška Europa“ skirtą biudžetą; mano, kad Tarybos pozicija 
toliau mažinti Komisijos siūlomą programų biudžetą yra nepriimtina ir ypatingai 
neatsakinga, atsižvelgiant į tai, kad COVID-19 krizės pasekmės Europos kultūros ir 
kūrybos sektorių subjektams yra dramatiškos; mano, kad dėl COVID-19 pandemijos 
kilusi ekonomikos krizė neturėtų neigiamai paveikti socialinio, šviečiamojo ir kultūrinio 
pobūdžio veiklai skirtų investicijų;

2. primena, kad programa „Erasmus+“ yra simbolinė ir viena iš sėkmingiausių Sąjungos 
programų, teikianti strategines investicijas į Sąjungos ateitį, pagal kurią visoje Europoje 
remiamos švietimo ir mokymosi galimybės, jaunimo mainai ir sportas, ypač kalbant apie 
neįgaliuosius; ji padeda didinti Europos integraciją ir socialinę sanglaudą bei stiprinti 
priklausymo Europai jausmą ir visą gyvenimą išliekančius tarpvalstybinius tinklus; 
mano, kad kitu programos laikotarpiu pirmenybė turėtų būti teikiama įtraukties 
skatinimui ir dalyvių skaičiaus didinimui; todėl programa „Erasmus+“ yra labai svarbi 
investicija į Sąjungos ateitį; primygtinai tvirtina, kad, Parlamento prašymu 
nepatrigubinus turimo biudžeto, nebus galima imtis jokių naujų Komisijos iniciatyvų, 
kaip jau yra pabrėžęs Parlamentas; primena, kad dėl nepakankamo programos 
„Erasmus+“ finansavimo kils pavojus, kad pagal programą nebus galima pasiekti jos 
naujų tikslų ir įveikti su įtraukesniu ir ekologiškesniu vystymusi susijusių iššūkių;

3. labai apgailestauja, kad Tarybos siūlomas finansavimas programai „Kūrybiška Europa“ 
yra mažesnis, nei iš pradžių siūlė Komisija, ir toli gražu neatitinka nei Parlamento, nei 
kultūros bei kūrybos sektorių subjektų lūkesčių; primena, kad, siekiant suteikti tikslinę 
paramą kultūros ir kūrybos sektoriams ir visiškai finansuoti programos užmojus ir naujus 
prioritetus, būtina padvigubinti programos biudžetą, palyginti su 2014–2020 m. 
daugiamete finansine programa, nes sektoriams reikia tinkamų investicijų darbo vietų 
kūrimui skatinti ir finansavimo, kuris papildytų nacionalines sistemas, taip pat būtina tuo 
pat metu vykdytina jų ekologinė pertvarka; primena, kad kultūros ir kūrybos sektorius yra 
vienas iš labiausiai nukentėjusių nuo COVID-19 pandemijos sektorių, ir ragina rasti 
tinkamus atsakymus ir finansavimą, kad būtų galima sumažinti didelius sektoriaus 
nuostolius, patirtus dėl to, jog nebuvo galima numatyti renginių vietų uždarymo 
pandemijos metu;

4. primena, kad bet koks finansavimo Europos solidarumo korpuso programai sumažinimas, 
palyginti su Komisijos pasiūlymu, turi įtakos programos teikiamų galimybių mastui; 
mano, kad būtina, ypač socialinio ir ekonominio netikrumo metu, suteikti jaunimui 
galimybių įsitvirtinti visuomenėje, tobulėti asmeniškai ir įgyti darbo patirties; todėl 
primygtinai ragina šiai programai skirti pakankamą finansavimą;
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5. yra susirūpinęs dėl to, kad ankstesnę programą „Europa piliečiams“ įtraukus į naują 
Teisių ir vertybių programą, kuriai pagal Tarybos pasiūlymą taip pat gerokai sumažintos 
lėšos, gali būti labai sumažintas Piliečių aktyvumo ir dalyvavimo paprogramei skirtas 
biudžetas; primygtinai ragina, kad pagal kitą DFP Piliečių aktyvumo ir dalyvavimo 
paprogramei būtų skirta ne mažiau kaip 500 mln. EUR; 

6. pažymi, kad nuo 2010 m. Komisijos ir „Euronews“ santykiai reglamentuojami vienas po 
kito sudaromais partnerystės pagrindų susitarimais, įgyvendinamais pagal metines 
veiksmų programas; pabrėžia, kad dabartinis partnerystės pagrindų susitarimas, kurio 
galiojimo trukmė – ketveri metai, pasirašytas 2017 m. ir kad, remiantis 2016 m. atliktu 
nepriklausomu veiklos auditu, „Euronews“ teikia kokybiškus ir nepriklausomus 
pranešimus apie ES reikalus1; ragina Komisiją paskelbti naujausius turimus dokumentus, 
kad būtų užtikrintas visapusiškas skaidrumas; mano, kad, atsižvelgiant į Europos Audito 
Rūmų neseniai atliktą skubią atvejo apžvalgą, labai svarbu išnagrinėti būdus, kaip dar 
labiau pagerinti žiniasklaidos veiksmus efektyvumo ir atskaitomybės požiūriu;

7. ragina Komisiją užtikrinti didesnį skaidrumą skirstant lėšas pagal įvairius programų 
„Erasmus+“, „Kūrybiška Europa“ ir Europos solidarumo korpuso paramos programų 
komponentus ir paprogrames ir tuo tikslu sukurti naujas biudžeto eilutes; taip pat 
pakartoja savo prašymą Komisijai padidinti žiniasklaidos veiklai skirto biudžeto 
naudojimo skaidrumą, visų pirma sukuriant naujas biudžeto eilutes, susijusias su 
priemonėmis;

8. pakartoja savo prašymą Komisijai pagerinti savo išorės komunikacijos ir informavimo 
veiklą; atsižvelgdamas į tai, mano, kad reikia labiau įvairinti veiklą, remiamą pagal 
žiniasklaidos priemonėms skirtą biudžeto eilutę, ir bendradarbiauti su naujais ar 
skirtingais partneriais siekiant piliečiams teikti nepriklausomą ir išsamią informaciją apie 
Sąjungos reikalus; labai apgailestauja dėl to, kad Komisija vis dar nesureagavo į 
Parlamento raginimą atlikti išsamią žiniasklaidos priemonėms skirtos biudžeto eilutės 
peržiūrą, ypač atsižvelgiant į preliminariąją sutartį su „Euronews“;

9. pabrėžia, kad įvairialypis Europos kultūrinis kraštovaizdis labai nukentėjo dėl priemonių, 
kurių imtasi siekiant pažaboti COVID-19 pandemiją, ir kad daugeliui kultūros ir kūrybos 
sektorių bendrovių ir organizacijų be viešųjų investicijų ir pagalbos gresia pražūtis; 
pabrėžia, kad COVID-19 pandemija atskleidė daug mūsų švietimo sistemų trūkumų ir 
kad šioms sistemoms tobulinti reikalingas suderintas investicijų planas; todėl ragina 
Komisiją įgyvendinant Europos atkūrimo programą ypatingą dėmesį skirti kultūros ir 
kūrybos sektoriams bei švietimo sektoriui.

1 Finansuotų „Euronews“ veiksmų veiklos auditas. Galutinė ataskaita“, įmonė „Moore Stephens“, 2016 m. 
birželio 28 d., p. 8.
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