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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atgādina — lai efektīvi veicinātu cīņu pret jauniešu bezdarba augsto līmeni, ES kohēzijas 

politikai pilnībā jāatbilst stratēģijai "Eiropa 2020" un jo īpaši tās pamatmērķiem attiecībā 

uz izglītību, kas paredz priekšlaicīgi mācības pārtraukušo jauniešu īpatsvara 

samazināšanu, lai tas būtu zemāks par 10 %, to jauniešu īpatsvara palielināšanu līdz 40 %, 

kuriem ir trešā līmeņa izglītības grāds, diploms vai līdzvērtīga profesionālās apmācības 

kvalifikācija, kā arī noteikt par vidusmēra kritēriju, ka vismaz 15 % pieaugušo iedzīvotāju 

ir iesaistīti mūžizglītībā un ne mazāk kā 95 % bērnu piedalās agrīnā pirmsskolas izglītībā, 

atzīstot arī prasmju un iegūtās pieredzes apliecināšanu; 

2. norāda, ka nolūkā sasniegt stratēģijas "Eiropa 2020" mērķus, jo īpaši attiecībā uz izglītību 

un priekšlaicīgi mācības pārtraukušo skolēnu skaita samazināšanu, ir jāuzlabo piekļuve 

izglītības infrastruktūrai un sociāli kulturālo pakalpojumu kvalitāte ES reģionos, jo īpaši 

tajos, kurus skar ekonomikas sastingums; atgādina par izglītības nozīmību labākas 

sociālās un reģionālās kohēzijas radīšanā, kā arī demokrātiskās apziņas un līdzdalības 

veicināšanā jauniešiem; 

3. uzsver, ka 12 % iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 24 gadiem skolu ir pametuši agri; aicina 

ES konstatēt galvenos faktorus, kas izraisa agrīnu skolas pamešanu, un pārraudzīt šīs 

parādības iezīmes valstu, reģionālā un vietējā līmenī kā pamatu mērķtiecīgai un efektīvai, 

uz faktiem balstītai politikai; uzskata, ka skolas agrīnas pamešanas gadījumu skaita 

samazināšanas politikai ir jārisina dažādi jautājumi, tostarp izglītības un sociālie 

izaicinājumi, kas, iespējams, izraisa šādu fenomenu; 

4. norāda, ka bez efektīvas sadarbības starp izglītības iestādēm un darba tirgus dalībniekiem 

nav iespējams mazināt augsto bezdarba līmeni gados jaunu absolventu vidū ES; jo īpaši 

uzsver, ka, mācot darba tirgū vajadzīgās zināšanas un prasmes, jauniešu nodarbinātība ir 

pieaugusi un sociālās atšķirības ir mazinājušās; 

5. pauž nožēlu par to, ka izglītībai pašlaik ir piešķirts nepietiekams finansējums, un uzsver, 

ka nepieciešami lielāki ieguldījumi izglītības sistēmu modernizēšanā profesionālās 

apmācības, kā arī formālās izglītības jomā un ikdienējās mācīšanās procesā; atgādina, kas 

tas attiecas arī uz skolu ēku remontu un  jauno izglītības un pētniecības tehnoloģiju 

nodrošināšanu (piekļuve pētījumu datubāzei, IT apmācības, e-mācības); 

6. uzsver, cik svarīgi ir reģionālajā, vietējā, valsts un starpvalstu līmenī nostiprināt saites 

starp izglītību, pētniecību un uzņēmējdarbību; aicina dalībvalstis rīkoties attiecībā uz 

konkrētajai valstij adresētajiem ieteikumiem (KVAI) saistībā ar izglītību Eiropas pusgadā 

un citiem Komisijas ieteikumiem, tiklīdz iespējams;  

7. uzsver, ka ir svarīga mūžizglītība un labāki darba apstākļi pētniekiem un pasniedzējiem, 

lai piesaistītu un saglabātu kvalificētus mācībspēkus kā galvenos faktorus ekonomikas 

izaugsmei; norāda, ka ir svarīga jauniešu digitālo prasmju apguve, kā arī mācībspēku 

apmācība šajā jomā, ņemot vērā, ka digitālās prasmes kļūst arvien nozīmīgākas Eiropas 
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darba tirgū; 

8. uzsver, ka darba tirgus vajadzības strauji mainās un jaunieši saskaras ar pieaugošām 

grūtībām pārejā no izglītības uz darbu, un tāpēc parasti ir neaizsargātāki pret bezdarbu; 

atkārtoti pauž, ka ir svarīgi ieguldīt cilvēkkapitālā un cilvēkos, jo īpaši Eiropas jauniešos, 

lai veicinātu viņu nodarbinātību un profesionālo kvalifikāciju iegūšanas ceļu; aicina 

uzlabot pašreizējo "ES kvalifikāciju panorāmu", ar kuru identificē darbvietas un 

vajadzīgās prasmes, ka arī attiecīgi pārveidot izglītības un apmācību sistēmas dalībvalstīs, 

lai cilvēki apgūtu īstās prasmes īstajam darbam; 

9. uzsver vajadzību veicināt partnerības starp izglītības vidi un nodarbinātības politiku, 

iesaistot visas ieinteresētās puses, tostarp sociālos partnerus, lēmumu pieņēmējus, 

apmācību sniedzējus un darba devējus; 

10. atzinīgi vērtē Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu, kas jo īpaši pastiprina Jaunatnes 

garantijas shēmu reģionos, kuros jauniešu bezdarbs pārsniedz 25 %,  un norāda, ka tā ir 

efektīvs instruments jauniešu bezdarba samazināšanai un kalpos kā fundamentāla 

struktūru reforma vidējā termiņā un ilgtermiņā; aicina dalībvalstis izveidot spēcīgu 

sadarbību ar tirgus dalībniekiem un, īstenojot šo shēmu un veidojot nepieciešamo 

infrastruktūru, pilnībā izmantot Eiropas Sociālo fondu, Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu 

un citus struktūrfondus;  

11. aicina Komisiju palīdzēt nodrošināt garantijas jauniešiem shēmas efektīvu īstenošanu ar 

labas prakses piemēru apmaiņu; norāda, ka budžeta līdzekļi garantijas jauniešiem shēmai 

beidzas 2015. gada 31. decembrī; aicina Komisiju veikt visus nepieciešamos  pasākumus, 

lai nodrošinātu, ka programma var turpināties; 

12. uzsver vajadzību garantijas jauniešiem shēmu ietvaros attīstīt uzņēmējdarbības prasmes; 

tomēr uzskata, ka ir vajadzīga agrīna iejaukšanās, aktivizācija un daudzos gadījumos arī 

reformas, piemēram, profesionālās izglītības un apmācību sistēmu uzlabošana, un 

paraugprakšu apmaiņa saistībā ar duālo izglītības sistēmu varētu veicināt strukturālas 

izmaiņas darba tirgū un paaugstināt nodarbinātības līmeni; 

13. atzinīgi vērtē jauno Eiropas Stratēģisko investīciju fondu; cer, ka izglītība un apmācības 

tiek uzskatītas par stratēģiskām investīcijām un tādējādi ir daļa no prioritārajām darbībām; 

14. mudina Komisiju atzīt kultūras potenciālu ekonomikas noturīgas attīstības un reģionu 

konkurētspējas veicināšanā un sociālas kohēzijas uzlabošanā; īpaši uzsver kultūras un 

radošo nozaru (KRN) un kultūras mantojuma pārveidošanas ciparu formātā stratēģisko 

lomu ekonomikas atlabšanas un ES izaugsmes, kā arī reģionālās attīstības veicināšanā, jo 

pašlaik šīs nozares tieši vai netieši rada vairāk nekā 7 miljonus darbvietu; 

15. uzsver kultūras nozares svarīgumu jauniešu bezdarba apkarošanā, jo kultūras nozare ļoti 

piesaista jauniešus un sniedz vairāk darbvietu šai iedzīvotāju grupai; atgādina, kāda 

nozīme kultūrai ir plašākas un labākas nodarbinātības radīšanā, izmantojot izglītību, 

prasmju attīstību, apmācību un ikdienējo mācīšanos cenšas novirzīt kohēzijas politikas 

instrumentus, lai palielinātu darbvietu skaitu kultūras un radošajās nozarēs; 

16. prasa Komisijai novērtēt, kādā mērā ES Reģionālās attīstības fonda un Sociālā fonda 
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naudas līdzekļi tiek izmantoti kultūras aktivitāšu veicināšanai, jo īpaši radošās nozares 

attīstībai dalībvalstīs; par minētā novērtējuma rezultātiem Komisija ziņo Parlamentam ne 

vēlāk kā — kopā ar programmas "Radošā Eiropa" starpposma ziņojumu, kas jāiesniedz 

līdz 2017. gada 31. decembrim; 

17. atgādina, ka kultūra, kā arī materiāls un nemateriāls kultūras mantojums ir būtiski 

elementi ilgtspējīgai pilsētu un lauku atjaunošanai un pilsētu un reģionu piesaistīšanas 

spējām un ekonomikas attīstībai, izmantojot kultūras tūrismu un radošos MVU; aicina 

izveidot reģionālas kultūras zonas, kurās pilsētas un reģioni sadarbotos, lai uzsvērtu savu 

kultūras mantojumu, to saglabātu un padarītu par ekonomisku aktīvu; 

18. aicina Komisiju apņemties veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu efektīvu 

aizsardzību visiem materiālajiem un nemateriālajiem labumiem, kas veido Eiropas 

kultūras mantojumu un ir būtiski svarīgi, lai sekmētu kultūras un sociāli ekonomisko 

attīstību, kuras nodrošina un veicina kopēju Eiropas identitāti un Eiropas valstu, reģionu 

un pilsētu kultūras daudzveidību; aicina Eiropas Savienības pilsētas un reģionus šajā 

nolūkā izmantot kohēzijas politikas instrumentus. 

19. uzskata, ka Komisijas pieņemtais maksimālais ierobežojums EUR 5 miljonu apmērā (vai 

EUR 10 miljonu apmērā no kopējām izmaksām, ja iesaistītas UNESCO sarakstā iekļautās 

vietas), pamatojoties uz projekta kopējām faktiskajām izmaksām, ir pārāk stingrs un 

samazinās atbalstu kultūras mantojumam, turklāt tas arī neparedz dokumentācijas un 

pārvaldības izmaksu un nesamazināmo izdevumu (piemēram, PVN) atrēķināšanu un 

ierobežo daudzu to ieguldījumu veidu iespējas, kas ir būtiski svarīgi sociālajai un 

ekonomiskajai attīstībai ES; 

20. uzsver, ka šādai pieejai ES tiesību aktos nav juridiskā pamata, un aicina Komisiju 

tematiskajos norādījumos precizēt Regulas (ES) Nr. 1301/2013 (ERAF) 3. panta e) punkta 

skaidrojumu attiecībā uz ieguldījumiem iekšējā potenciāla attīstībā, izmantojot fiksētus 

ieguldījumus iekārtās un ierobežota mēroga infrastruktūrā kultūrai un ilgtspējīgam 

tūrismam; 

21. aicina dalībvalstis piešķirt lielāku sava budžeta un reģionālās attīstības finansējuma daļu 

kultūrai un kultūras mantojumam, lai padarītu reģionus saistošākus, veicinot to efektīvu 

un visaptverošu attīstību un izmantojot to potenciālu; 

22. uzsver, ka ir svarīga vienkāršošana, un iesaka Komisijai un dalībvalstīm turpināt savus 

centienus vienkāršot kohēzijas politiku, lai padarītu politikas rezultātus mērķtiecīgākus un 

visos līmeņos samazinātu birokrātisko slogu; uzsver platformu svarīgumu, lai izplatītu 

labas prakses dažādās īstenošanas jomās. 
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