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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1.  norāda, ka 2015. gads būs otrais daudzgadu programmu īstenošanas gads tādās jomās kā 

izglītība, apmācība, jaunatne, sports, kultūra, plašsaziņas līdzekļi un pilsoniskums; 

uzsver, ka ir vajadzīgas pietiekamas saistību un maksājumu apropriācijas, lai 

nodrošinātu, ka visas programmas sasniedz paredzēto labuma guvēju skaitu; norāda — 

tā kā šīs programmas tieši skar ļoti daudzus pilsoņus —, ir ļoti svarīgi, lai ES 

neatkārtotu maksājumu pārtraukšanu, kam pēdējos gados jau ir bijusi būtiska ietekme, 

piemēram, uz Erasmus apmaiņas studentu mobilitātes stipendijām; 

2.  konstatē, ka programmai Erasmus+ paredzētā saistību apropriāciju summa ir tikai 

nedaudz lielāka, salīdzinot ar 2014. gadu; norāda, ka sakarā ar šīs programmas augsto 

izpildes līmeni un lielo pieprasījumu pēc šīs programmas ir būtiski nodrošināt 

pietiekamas maksājumu apropriācijas, lai papildu saistību apropriācijas varētu izmantot 

un lai garantētu šīs programmas netraucētu darbību, jo īpaši ņemot vērā, ka Eiropas 

Komisija līdz šīs desmitgades beigām vēlas palielināt studentu apmaiņu līdz 20 % ; 

uzsver, ka stipendijas, kas saistītas ar Erasmus+ programmu, nebūtu jāapliek ar 

nodokļiem un no tām nebūtu jāatvelk sociālās iemaksas; 

3.  saistībā ar Studentu aizdevumu garantiju mehānismu, kam piešķirti 3,5 % no budžeta, 

atgādina, ka tas jāīsteno ar „studentiem izdevīgiem nosacījumiem” „neatkarīgi no viņu 

sociālās izcelsmes” un ka „ar šo inovatīvo papildu instrumentu mobilitātei mācību 

nolūkos nebūtu ne jāaizstāj kāda esošā sistēma, ne arī jātraucē kādu dotāciju vai 

aizdevumu sistēmu izveide nākotnē, kuras atbalsta studentu mobilitāti vietējā, valsts vai 

Savienības līmenī”; 

4.  pauž nožēlu par to, ka programmai „Radošā Eiropa” Komisija ir ierosinājusi zemāku 

saistību apropriāciju līmeni nekā 2014. gadā, neraugoties uz to, ka šī programma 

ievērojami atbalsta kultūras un radošās nozares, kā arī neraugoties uz to, ka 

nepieciešams organizēt turpmāko garantijas mehānismu ar tajā paredzētajiem 

pasākumiem, piemēram, finanšu starpnieku apmācību; uzskata, ka šajā kontekstā 

turpmākie samazinājumi, ko Padome ir ierosinājusi apakšprogrammām „Kultūra” un 

„Media”, kā arī garantiju mehānismam, ir nepieņemami, jo tie vēl vairāk apdraudēs 

programmas efektīvu īstenošanu; atgādina arī par Eiropas Parlamenta sākotnējām 

bažām saistībā ar daļu „Kultūra” un „Media” ierosināto apvienošanu un no tās 

izrietošajiem politikas un finansējuma līdzsvara jautājumiem; 

5.  atgādina, ka kopējais finansējums programmai „Eiropa pilsoņiem” 2014.–2020. gadam 

tika samazināts par aptuveni 20 %, salīdzinot ar 2007.–2013. gadu; pauž kritiku par to, 

ka Komisijas 2015. gada budžeta projektā ir paredzēts zemāks saistību apropriāciju 

līmenis nekā 2014. gadā panāktais līmenis; ierosina pievērst īpašu uzmanību šai 

programmai, kas joprojām ir unikāla, nodrošinot tiešus kontaktus ar pilsoņiem un 

atbalstot viņu augšupvērstos pasākumus; norāda, ka pašreizējais finansējuma līmenis ir 

pārmērīgi zems un pat kaitējošs Savienības tēlam; tādēļ pauž nopietnas bažas par 

Padomes priekšlikumu vēl vairāk samazināt programmas saistību un maksājumu 
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apropriācijas un pauž nožēlu par to, ka tā sūta šādu vēstījumu Eiropas pilsoņiem; 

6.  uzsver, ka Savienības komunikācijas politika būtu jāuzlabo, lai tā kļūtu par nozīmīgu 

instrumentu, kas paredzēts, lai pilsoņi labāk saprastu Savienības darbību, politiku un 

procesus un piedalītos tajos, jo īpaši ņemot vērā, ka ES pilsoņu zināšanas par ES tiesību 

aktiem un programmām ir ļoti niecīgas, kā to parādīja zemā vēlētāju aktivitāte Eiropas 

Parlamenta vēlēšanās; tādēļ noraida Padomes priekšlikumus samazināt finansējumu 

komunikācijas darbībām; uzsver nepieciešamību veicināt Savienības iestāžu, dalībvalstu 

parlamentu un citu attiecīgo iesaistīto personu sadarbību komunikācijas jautājumos, lai 

maksimāli palielinātu ieguldīto līdzekļu ietekmi, kā arī nepieciešamību pastiprināt 

sadarbību starp Eiropas multimediju tīkliem, un nodrošināt atbalstu šai sadarbībai, lai 

izvērstu Eiropas ziņu izplatīšanu; 

7.  uzsver, ka digitālās platformas, piemēram, Europeana, ir nozīmīgas, jo tās palīdz 

digitalizēt Eiropas kultūras un mākslās mantojumu un īstenot projektus, kuru pamatā ir 

transnacionāli tīkli un partnerības, kas paplašina attiecīgo materiālu pieejamības iespējas 

sabiedrībai, tādējādi popularizējot Eiropas kultūru un stimulējot kultūras un radošās 

nozares; 

8.  vērš uzmanību uz Komisijas apņemšanos pēc Eiropas Parlamenta ierosinājuma cita 

starpā popularizēt Eiropas brīvprātīgo darbu un brīvprātīgo tīklus; 

9.  uzsver, ka lielāka uzmanība būtu jāpievērš Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām 

darbībām, ar kurām tiek atbalstīta pētnieku karjera, piešķirot mobilitātes stipendijas, un 

tādējādi tām ir liela nozīme pētniecības atbalstam Eiropā; pauž nožēlu par to, ka 

Padome ierosina ievērojami samazināt šīs programmas saistību un maksājumu 

apropriācijas, un pauž apņēmību atjaunot Komisijas ierosinātās summas; 

10.  prasa, lai Eiropas Komisija informētu Eiropas Parlamentu par līdzekļu sadalījumu starp 

dalībvalstīm programmās izglītības, apmācības, jaunatnes, sporta, kultūras, plašsaziņas 

līdzekļu un pilsoniskuma jomās, lai tādējādi veicinātu pārredzamību un uzraudzītu 

publisko līdzekļu piešķiršanu; 

11.  uzsver, ka nepieciešams paplašināt Austrumu partnerības kultūras programmu, jo īpaši 

ņemot vērā nesenos traģiskos notikumus Ukrainā, Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu 

sadarbību kultūras jomā; norāda uz to, ka ES finansiālā atbalsta piešķiršana kopīgiem 

kultūras projektiem, kuros piedalās jauni mākslinieki no Austrumu partnerības valstīm 

un ES dalībvalstīm, veicinās šo projektu ietekmi un politisko nozīmību, kā arī atbalstīs 

centienus nodrošināt mieru Eiropā; 

12.  konstatē, ka Komisijas paziņojumā „Stratēģijas „Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un 

integrējošai izaugsmei novērtējums„ ir pievērsta īpaša uzmanība jaunatnes bezdarbam, 

kas Grieķijā sasniedz 59,2 % un Spānijā 55,7 %, un norāda, ka „arvien pieaugošais to 

jauniešu īpatsvars, kuri nestrādā un nav iesaistīti ne izglītībā, ne apmācībā (NEET), kas 

2012. gadā sasniedza 13,2 %, ir vēl viens nopietnu bažu avots”; tādēļ norāda, ka 

zināšanu pieejamība ir priekšnoteikums nodarbinātībai un izaugsmei un ka sociālajiem 

aspektiem un nevienlīdzības mazināšanai jābūt katras īstenotās politikas uzmanības 

centrā; 
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13.  norāda uz to, ka taupības pasākumi, kas iznīcina valsts nodrošinātos pakalpojumus, 

apdraud iespēju, ka izglītības un apmācības sistēmas varētu sniegt savu ieguldījumu 

ekonomikas atveseļošanā, kā arī norāda, ka cīņā pret nabadzību un nevienlīdzību 

mūžizglītībai jāpiešķir izteikta prioritāte. 
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