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IEROSINĀJUMI 

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

– ņemot vērā 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumu starp Parlamentu, ES Padomi un 

Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu, jo īpaši tā 20.– 24. pantu par spēkā 

esošo tiesību aktu ex post novērtēšanu, 

1. atzinīgi vērtē virkni pasākumu, kurus veic kopš 2014. gada, lai optimizētu programmu 

pārvaldību; 

2. pauž nožēlu par to, ka finansiālās spējas trūkums joprojām ir viens no galvenajiem 

faktoriem (līdzās administratīviem un regulatīviem šķēršļiem), kas attur iespējamos 

pieteikuma iesniedzējus no dalības; mudina Komisiju, Izglītības, audiovizuālās jomas un 

kultūras izpildaģentūru (EACEA) un programmas „Radošā Eiropa” valstu birojus mēģināt 

novērst mazo kultūras uzņēmumu nepietiekamo pārstāvību finansēto organizāciju klāstā 

un atsevišķās apakšprogrammas „Kultūra” nozarēs; 

3. cer, ka būs pieejami 2016. gadā sāktā finanšu garantijas mehānisma darbības sākotnējie 

rezultāti; sagaida, ka ar šā jaunā tirgus instrumenta palīdzību, atvieglojot MVU un 

mikrouzņēmumu iespējas saņemt aizņēmumus, tiks palielināts to kultūras un radošo 

projektu skaits, kas tiek īstenoti nozarēs, kuru īpatsvars ES IKP ir 4,4 % un darbaspēka 

jomā 3,8 %, lai tās kā daudzsološi izaugsmes un darbvietu radītāji un kā konkurētspējas, 

kultūras dažādības un pārrobežu sadarbības dzinējspēki pilnībā īstenotu savu potenciālu; 

tomēr pauž dziļu nožēlu par to, ka šis mehānisms darbosies tikai tajās valstīs, kurās līdzīgi 

instrumenti jau darbojas; 

4. konstatē, ka īstenošanas rādītāji nemitīgi 2014. un 2015. gadā sasniedza 100 % vai ļoti 

tuvu tiem un ka šis apstāklis apliecina šīs programmas noturīgi lielo nozīmību; ņemot vērā 

šos izcilos sasniegumus, saskata viennozīmīgu nepieciešamību finansējumu saglabāt 

stabilu vai pat to turpmākajos gados palielināt, jo mehānisma budžeta lielākā daļa ir 

paredzēta programmas beigām; 

5. sakarā ar migrantu un bēgļu lielo pieplūdumu Eiropas Savienībā pēdējos gados atzinīgi 

vērtē programmas pieaugošo kultūru saskares dimensiju, kas, cerams, izpaudīsies kā 

lielāks tādu projektu skaits, ar kuriem, sākot ar 2017. gadu, uzlabos kultūru dažādību un 

kultūru dialogu un veicinās daudzvalodību; uzsver, ka šī dimensija ir jāatbalsta tāpat kā 

pārējās programmas sastāvdaļas, jo kultūras integrāciju turpmākajos gados daudzās ES 

valstīs īstenot varētu būt grūti. 
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