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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas sagatavotajā 2016. gada budžeta projektā ir ierosināts 

palielināt Savienības atbalstu tādai nozīmīgai mobilitātes programmai kā “Erasmus+”, 

kas atbilst Komisijas solījumam līdz desmitgades beigām palielināt studentu mobilitāti 

no pašreizējiem 10 % līdz 20 %; 

2. atgādina par Parlamenta konsekventi stingro atbalstu pienācīga finansējuma piešķiršanai 

kultūras un plašsaziņas līdzekļu programmām, ņemot vērā to svarīgo lomu kultūras un 

radošo nozaru atbalstīšanā; tādēļ atzinīgi vērtē to, ka salīdzinājumā ar 2015. gadu ir 

palielināts finansējums programmai “Radošā Eiropa”, tostarp ar multividi saistītai 

rīcībai, taču atturīgi vērtē tās administratīvo dalījumu apakšprogrammās “Kultūra” un 

“MEDIA”; tomēr pauž nožēlu par to, ka Padome ir samazinājusi finansējumu šai 

programmai, jo tas varētu radīt Savienības pilsoņiem priekšstatu, ka Padome nenovērtē 

kultūras kā ekonomiskās izaugsmes un personības attīstības dzinējspēka lomu; 

3. īpaši atbalsta programmai “Eiropa pilsoņiem” ierosināto palielinājumu; uzskata, ka 

Padomes ierosinātie saistību un maksājumu samazinājumi ir politiski nepamatoti, jo šai 

programmai ir izšķiroša nozīme pilsoniskās līdzdalības nodrošināšanā demokrātiskajā 

procesā Eiropā un tā ir viens no galvenajiem demokrātiskas līdzdalības instrumentiem 

Savienībā; 

4. pauž dziļu nožēlu par to, ka 3. izdevumu kategorijā tādu programmu budžets, kas 

saistītas ar kultūru un pilsonību, piemēram, “Radošā Eiropa” un “Eiropa pilsoņiem”, 

gan saistībās, gan maksājumos ir samazināts salīdzinoši lielākā apmērā nekā citām 

programmām; 

5. norāda — tā kā 2016. gadā programmas “Radošā Eiropa” ietvaros ir plānots sākt 

Kultūras un radošo nozaru garantiju mehānisma (CCSGF) darbību, šim fondam pirmajā 

tā īstenošanas gadā ir jāpiešķir pietiekami daudz līdzekļu, lai nodrošinātu efektīvu 

startu; 

6. atgādina, ka investīcijas izglītībā, apmācībā, kultūrā un radošajās nozarēs, kā arī 

pētniecībā būtu jāiekļauj ESIF, jo tās ir viens no pamatfaktoriem, lai nodrošinātu sociālo 

iekļaušanu, kas vēlākā posmā pārtaps par investēšanas lēmumiem un ilgtspējīgu 

ekonomisko izaugsmi, bet ilgtermiņā — par konkurētspēju; 

7. uzsver pozitīvo lomu, kāda ir Eiropas mēroga tīkliem, kurus veido vietēji un valsts 

līmeņa plašsaziņas līdzekļi, piemēram, “Euranet Plus”, un prasa palielināt budžetu, lai 

nodrošinātu pašreizējo pasākumu norisi un konsolidētu stabilu finansiālu satvaru 

“Euranet Plus” nākotnei; 

8. ar bažām norāda, ka Komisija nav paredzējusi rezervi turpmākiem palielinājumiem vai 

izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām 3. izdevumu kategorijā un pat ne 

tādu izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību turpināšanai, kuru īstenošana 

bijusi ļoti veiksmīga; uzsver, ka izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības ir 
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svarīgs instruments politisko prioritāšu formulēšanai un tādu jaunu iniciatīvu ieviešanai, 

kuras varētu kļūt par pastāvīgām Savienības darbībām un programmām, un prasa 

noskaidrot iespējas, kā 3. izdevumu kategorijā īstenot eventuālus izmēģinājuma 

projektus un sagatavošanas darbības; 

9. kopumā norāda, ka finansējuma samazināšana Eiropas programmām kultūras un 

izglītības jomā, kā arī līgumu darbības pabeigšanas un iestāžu maksājumu līdzekļu 

saņēmējiem aizkavēšanās apdraud programmu pilnīgu īstenošanu, ko veic Komisija, un 

mazina pilsoņu uzticēšanos un Savienības iestāžu uzticamību. 
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