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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda, ka tas, ka Komisija novēloti iesniedza 2017. gada budžeta projektu, ievērojami 

apgrūtina Parlamenta darbu; uzskata, ka šāda kavēšanās turpmāk būtu jānovērš; 

2. norāda uz 2017. gada budžeta projektā ierosinātajiem palielinājumiem programmām 

“Erasmus+”, “Radošā Eiropa” un “Eiropa pilsoņiem”; uzsver, ka ieguldījumi šajās 

politikas jomās var palīdzēt sasniegt stratēģijas “Eiropa 2020” mērķi veicināt gudru, 

ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi un ES jaunatnes stratēģijas mērķi nodrošināt jaunu 

cilvēku aktīvu līdzdalību un iekļaušanu sabiedrībā, kā arī nozīmē stratēģiskus 

ieguldījumus cilvēkos, kas ir izšķirošs faktors izaugsmes un labklājības nodrošināšanā, 

ja to pareizi pozicionē; 

3. atzinīgi vērtē to, ka ir parakstīts nolīgums, ar kuru tiek uzsākta programmas “Radošā 

Eiropa” finanšu garantiju mehānisma īstenošana, kas ir viens no vissvarīgākajiem 

līdzekļiem, ar ko uzlabot aizdevumu finansējuma pieejamību MVU un organizācijām, 

kuras darbojas kultūras un radošajā nozarē, un viens no vissvarīgākajiem līdzekļiem, ar 

ko garantēt nepieciešamo taisnīgo atlīdzību autoriem; atzinīgi vērtē integrētās 

apmācības shēmas iniciatīvu, ko garantiju mehānisms piedāvā baņķieriem un finanšu 

starpniekiem; noteikti iesaka 2016. gada laikā īstenot visus vajadzīgos pasākumus, lai 

garantiju mehānisms pēc iespējas drīzāk spētu optimāli darboties; 

4.  uzsver, ka Savienības programmas kultūras, izglītības, jaunatnes un pilsonības jomā 

papildina un veido sinerģiju ar migrantu un bēgļu integrācijas politiku; tādēļ aicina 

Savienības iestādes atbildēt ar pienācīgu finansējuma palielināšanu tieši pārvaldītajām 

programmām, tādām kā “Radošā Eiropa”, kā arī attiecīgajām strukturālo un investīciju 

fondu budžeta pozīcijām; 

5.  atkārtoti pauž viedokli, ka “Erasmus+” jaunatnei paredzētā nodaļa ir tipiska mācību 

mobilitātes programma, kas nodrošina jauniešiem jaunu izaicinājumu pārvarēšanai 

nepieciešamās prasmes un kompetences; uzsver, ka saskaņā ar pamataktā norādīto šai 

nodaļai ir jāsaņem 10 % no programmas kopējā budžeta; 

6.  saistībā ar jaunajām sabiedrības problēmām Eiropā norāda uz nepieciešamību stiprināt 

Eiropas pieeju visai Eiropai raksturīgām problēmām, atbalstot plaša mēroga inovāciju 

projektus, ko īsteno Eiropas pilsoniskās sabiedrības tīkli izglītības, apmācības un 

jaunatnes jomā; 

7.  pauž nožēlu par to, ka 2017. gada budžeta projektā nav ietvertas papildu saistību 

apropriācijas Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai; aicina dalībvalstis un Komisiju 

nodrošināt šīs programmas turpināšanu 2017. gadā; 

8.  uzsver, ka 2017. gadā būs programmas “Erasmus” 30. gadadiena; tādēļ prasa piešķirt 

pienācīgus līdzekļus, lai šīs svinības izmantotu to ieguvumu popularizēšanai, kurus šī 

programma nodrošina Eiropai un tās iedzīvotājiem; prasa arī plaši iesaistīt ieinteresētās 

personas, tostarp jaunatnes organizācijas un citus izglītības pakalpojumu sniedzējus, lai 

sasniegtu ievērojamu Eiropas sabiedrības daļu; 
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9.  norāda, ka Komisija nav paredzējusi rezervi turpmākiem palielinājumiem, no kā varētu 

finansēt izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības 3. izdevumu kategorijā; 

norāda, ka 1.a izdevumu kategorijā ir iekļauta rezerve; uzsver iespējas, ko sniedz 

izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības kā instrumenti Savienības politikas 

jomās īstenotu pasākumu pārbaudei un tādu jaunu, inovatīvu iniciatīvu ieviešanai, kas 

var kļūt par pastāvīgām Savienības darbībām; 

10. uzsver, ka efektīvai Savienības komunikācijas politikai ir jāatbalsta plašsaziņas līdzekļu 

daudzveidība un uzticamība, kā arī jāveicina patiess dialogs ar pilsoņiem, un tas ir 

jāatbalsta, budžeta projektā paredzot atbilstīgus līdzekļus; ņemot to vērā, atgādina par 

Eiropas tīklu, ko veido vietēji un valsts līmeņa plašsaziņas līdzekļi, tādi kā Euranet Plus, 

pozitīvo lomu un aicina sniegt budžeta garantiju, kas nodrošinātu iesākto pasākumu 

īstenošanu un stabilu finansējumu; 

11. uzsver kultūras diplomātijas nozīmi, ņemot vērā arvien pieaugošo migrācijas un bēgļu 

krīzi, kā arī terorisma draudus; atzinīgi vērtē Komisijas kopīgo paziņojumu “Ceļā uz ES 

stratēģiju starptautiskajām kultūras attiecībām”; šajā sakarībā norāda, ka ir jāparedz 

atbilstošs finansējums, lai kultūru padarītu par spēcīgu Savienības ārpolitikas instrumentu 

un Savienību — par ietekmīgāku pasaules procesu dalībnieci; 

12. norāda, ka ir jāparedz budžeta garantijas, kas nepieciešamas 2018. gada kā Eiropas 

Kultūras mantojuma gada sagatavošanas pasākumiem; 

13. uzsver, ka statistikas pētījumi un salīdzināmu datu pieejamība ir svarīgi, jo dod iespēju 

efektīvi uzraudzīt un analizēt kultūras un izglītības jomas politikas ietekmi uz kultūru, 

ekonomiku un sabiedrību; tādēļ atgādina, ka šim mērķim ir jāpiešķir pietiekami resursi. 
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