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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda, ka Izglītības un kultūras ĢD (DG EAC) un Izglītības, audiovizuālās jomas un 

kultūras izpildaģentūras (EACEA) galvenā prioritāte 2013. gadā bija sagatavoties jauno 

2014.–2020. gadam paredzēto programmu „Erasmus+“ un „Radošā Eiropa“ īstenošanai; 

2. atzinīgi vērtē to, ka 2013. gadā budžeta izpildes līmenis 2007.–2013. gada programmām, 

jo īpaši mūžizglītības programmai (LLP) un programmām „Kultūra“, „Media“ un 

„Jaunatne darbībā“, bija 100 %; prasa saglabāt un palielināt budžetu saistībā ar izglītības 

un kultūras programmām 2014.–2020. gadam; jo īpaši pauž bažas par to, ka apstiprināto 

saistību un maksājumu apropriāciju neatbilstība gada beigās radīja maksājumu 

apropriāciju deficītu (piemēram, programmai „Erasmus+” pietrūka EUR 202 miljoni), 

tādējādi radot smagas negatīvas sekas nākamajā gadā; pauž bažas un nožēlu par to, ka 

līdzīga situācija var rasties saistībā ar jaunajām programmām, jo īpaši programmām  

„Erasmus+“ un „Radošā Eiropa“, kas savukārt radītu bīstamu uzticamības zudumu 

attiecībā uz Eiropas Savienību un apdraudētu pilsoņu uzticēšanos Eiropas iestādēm, kā arī  

radītu dramatiskas sekas programmu dalībniekiem;  

3. atbalsta DFS 2014.–2020. gadam starpposma pārskatīšanu, uzskatot to par veidu, kā 

izbeigt nepieņemamo situāciju, kad programmas, kas jau ir apstiprinātas un tādējādi tiek 

īstenotas, apdraud līdzekļu trūkums un tas, ka Savienība nenodrošina maksājumus; 

4. atzinīgi vērtē to, ka programma „Erasmus” kopš tās izveides 1987. gadā ir sasniegusi un 

pārsniegusi iepriekš noteikto studentu skaitu — 3 miljoni; norāda uz to, ka šī Savienības 

pamatprogramma (programma, kas ir veicinājusi Eiropas integrāciju un nostiprinājusi 

kopējas Eiropas pilsonības apziņu) jau kopš tās izveides ir tikusi sekmīgi īstenota; 

5. pauž bažas par to, ka, pamatojoties uz informāciju, kas sniegta 2013. gada Eirobarometra 

speciālizdevumā Nr. 399 par kultūras pieejamību un iesaistīšanos tajā, Eiropā ievērojami 

samazinās publiskā finansējuma apjoms, kas paredzēts kultūras mantojuma saglabāšanai 

un uzturēšanai, un iesaistīšanās tradicionālajos kultūras pasākumos; tādēļ uzskata, ka ir 

jāuzlabo jaunie Savienības instrumenti, kas paredzēti, lai atbalstītu Eiropas darba kārtību 

kultūrai, piemēram, programma „Radošā Eiropa” un „Apvārsnis 2020” vai kultūras 

platforma „Europeana”; 

6. ar gandarījumu norāda, ka EACEA ir vēl vairāk racionalizējusi tās atlases procedūras un 

ka tā 96 % maksājumu veica, ievērojot līgumos noteiktos termiņus, bet pauž nožēlu par to, 

ka gala ziņojumu izskatīšana mēdz nepamatoti ieilgt; atgādina, ka jebkādi maksājumu 

kavējumi tieši ietekmē saņēmēju tiesības, tādējādi apdraudot kultūras apvienības un 

projektus, radošumu un kulturālas pilsoniskās sabiedrības daudzveidību; mudina EACEA 

vēl vairāk uzlabot tās kontroles sistēmas, tomēr ne uz saņēmēju rēķina; 

7. atgādina, ka Komunikācijas ĢD 2013. gadā organizēja vairākus pasākumus saistībā ar 

Eiropas Pilsoņu gadu (2013); norāda, ka vienlaikus bija steidzami nepieciešams 

sagatavoties 2014. gada budžeta samazinājumiem Eiropas pilsonības jomā; uzsver, ka 
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programma „Eiropa pilsoņiem“ nodrošina unikālu un tiešu saikni starp Savienību un tās 

pilsoņiem, lai atbalstītu pasākumus, lūgumrakstu iesniegšanu un pilsoniskās tiesības; 

uzskata, ka pašreizējais finansējuma līmenis ir pārāk zems, un uzsver, ka programma ir 

jāīsteno atbilstīgi tās saturam, papildinot to iniciatīvu klāstu, kas ļauj stiprināt Eiropas 

pilsonības vērtības; stingri iebilst pret jebkādiem budžeta samazinājumiem un jebkādu 

kavēšanos veikt maksājumus programmai „Eiropa pilsoņiem“ 2014.–2020. gadam; 

8. atzinīgi vērtē pozitīvo virzību 2013. gadā kultūras dimensijas pilnveidošanā ES 

kaimiņattiecību politikā, arī Austrumu partnerībā un Savienībā Vidusjūrai; uzsver Tbilisi 

deklarācijas nozīmi, jo tas ir pirmais Austrumu partnerības ministru konferencē par 

kultūras jautājumiem pieņemtais dokuments ar aicinājumu uzņemties kopīgu atbildību, lai 

atbalstītu kultūru kā reģiona izaugsmes un stabilitātes veicinātāju; mudina turpināt 

Austrumu partnerības kultūras programmas īstenošanu un turpmāku dialoga veicināšanu 

par kultūras politiku saistībā ar programmu „Plašsaziņas līdzekļi un kultūra attīstībai 

Vidusjūras dienvidu reģionā”. 
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