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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. pauž bažas par to, kā Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) ietekmēs pētniecības un 

inovācijas projektus, jo nākamajos 5 gados ir paredzēts ņemt EUR 500 miljonus no 

programmas „Apvārsnis 2020” finansējuma; 

B. tā kā investīcijām vidējā un augstākajā izglītībā, kā arī formālā un neformālā 

arodapmācībā un pētniecībā vajadzētu būt Eiropas Stratēģisko investīciju fonda mērķu 

pamatā, jo šīs investīcijas ir pamatfaktors, lai nodrošinātu labāku sociālo iekļaušanu un 

ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi un ilgtermiņā sniegtu atbalstu konkurētspējai; 

C. tā kā, izmantojot EFSI, kultūras un radošās jomas kopumā ir jāuzskata par prioritāti, jo tās 

ir daļa no plaukstoša ekonomikas sektora un spēj radīt darbvietas un iespējas tālākai 

ekonomiskai un sociālai attīstībai Eiropā, ja nepieciešamās investīcijas atbilst to 

vajadzībām; 

D. tā kā 2016. gadā sāksies daudzgadu finanšu shēmas (DFS) trešais darbības gads un būs 

jāveic tās vidusposma pārskatīšana, tādējādi izbeidzot nepieņemamo situāciju, ka 

programmām, kas jau ir apstiprinātas un līdz ar to tiek īstenotas, draud līdzekļu trūkums 

un tas, ka Savienība nenodrošina maksājumus; pauž īpašas bažas par to, ka līdzīga 

situācija var izveidoties saistībā ar jaunajām programmām un ka tas, ņemot vērā šajās 

programmās, īpaši „Erasmus+”, tieši iesaistīto iedzīvotāju lielo skaitu, savukārt izraisītu 

bīstamu uzticēšanās zudumu Eiropas Savienībai un mazinātu iedzīvotāju uzticēšanos ES 

iestādēm, 

1. atgādina izglītības un kultūras jomas programmu nozīmību un to, ka šīm programmām ir 

jāpiešķir pietiekamas saistību un maksājumu apropriācijas, lai nodrošinātu, ka tās sasniedz 

paredzēto labuma guvēju skaitu un tādējādi rada plānoto ietekmi, vienlaikus nodrošinot, 

ka saglabājas koncentrēšanās uz pārredzamību, paturot prātā subsidiaritātes un 

proporcionalitātes principu; atkārtoti pauž bažas par integrētās programmas „Radošā 

Eiropa” īstenošanu pēc tam, kad tajā būs administratīvi nodalīta apakšprogramma 

„Kultūra” un apakšprogramma „MEDIA”, un tam sekojošiem līdzsvara nodrošināšanas 

jautājumiem politikas un finansējuma ziņā; 

2. atgādina arī to, ka programmām „Erasmus+” un „Radošā Eiropa” būtu jādod iespēja 

mazāka mēroga projektiem, kuri ir svarīgi radošumam, mobilitātei un inovācijām Eiropā; 

uzskata, ka no šī brīža īpaša uzmanība būtu jāpievērš mazāka mēroga projektiem, kas 

programmā „Erasmus+” tiek īstenoti 2 skolām paredzētu pamatdarbību ietvaros, jo šajā 

jomā atlasīto mazāko projektu skaits pastāvīgi sarūk un tas ir tiešā pretrunā Savienības 

mērķiem, kas saistīti ar izglītības un mobilitātes attīstīšanu skolās; turklāt uzskata, ka 

lielāka uzmanība būtu jāpievērš mazākiem projektiem programmā „Radošā Eiropa”, jo tie 

nodrošina tieši Eiropai raksturīgas iezīmes, dodot iespēju māksliniekiem un kultūras 

darbiniekiem tikties un veidot ideju laboratorijas, kā arī izstrādāt praksi un inovācijas; 

3. uzsver, ka ir steidzami jāuzlabo ES komunikācijas politika, lai efektīvāk veidotu dialogu 
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ar pilsoņiem, dodot viņiem iespēju pilnībā izmantot tiesības būt informētiem par ES 

politikas veidošanu un līdzdalīgiem tajā, un aptvertu plašāku darbību klāstu; šajā sakarībā 

uzsver pozitīvo ietekmi, ko rada Eiropas tīkli, kurus veido vietējie un valsts plašsaziņas 

līdzekļi, piemēram, EuranetPlus; aicina Komisiju atjaunot minētajiem tīkliem ilgtspējīgu 

finansējumu; 

4. atkārtoti norāda uz sadarbības kultūras jomā un diplomātijas nozīmību attiecībās ar ES 

kaimiņiem; tādēļ prasa izstrādāt saskaņotu stratēģiju, lai atbalstītu jaunu cilvēku, 

mākslinieku, radošu personību un citu kultūras jomā strādājošu profesionāļu mobilitāti, 

izmantojot kopīgus kultūras un izglītības jomas projektus, ar kuru palīdzību ES būtu 

jāveicina tās kultūra un vērtības; uzsver — izmantojot IV izdevumu kategorijas budžeta 

pozīcijas, liela nozīme ir projektiem ar partnervalstīm; 

5. uzsver dalībvalstu kultūras un lingvistiskās daudzveidības nozīmību un aicina Komisiju 

nodrošināt šīs daudzveidības aizsardzību, stiprināšanu un veicināšanu; 

6. ar aizvien lielāku skepsi raugās uz nepārredzamajām Komisijas līgumattiecībām, kas 

saistītas ar Euronews finansēšanu, īpaši ņemot vērā neseno partnerības nolīgumu 

pagarināšanu un jaunu investoru iesaistīšanos Euronews; 

7. aicina Komisiju saistībā ar ESIF apsvērt iespēju no šī fonda līdzekļiem, nodrošinot 

papildināmību, līdzfinansēt projektus, kuri jau tiek finansēti no Kohēzijas fonda kultūras 

un radošo nozaru jomā un kuru mērķis ir aizsargāt Eiropas kultūras mantojumu un celt tā 

vērtību; 

8. aicina Komisiju nekavējoties pārskatīt pašreizējos ierobežojumus, kuri Eiropas Reģionālās 

attīstības fondā maza mēroga infrastruktūras projektiem noteikti EUR 5 miljonu apmērā 

(UNESCO sarakstā iekļautām vietām — EUR 10 miljonu apmērā), jo tas draud samazināt 

investīciju apmēru kultūras jomā, kura ir vitāli svarīga ES sociālajai un ekonomiskajai 

attīstībai; 

9. uzsver pašreizējo augsto jauniešu bezdarba līmeni un aicina piešķirt ievērojamus budžeta 

līdzekļus šīs problēmas risināšanai, stiprinot saiknes starp izglītību, pētniecību un 

inovāciju, kurām ir izšķiroša loma jaunu cilvēku nodarbināšanā, un nodrošinot apmācību 

vietējo un valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem un ierēdņiem, īpašu uzmanību pievēršot 

mazāk attīstītiem reģioniem. 
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