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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju un 

Ekonomikas un monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. ar nožēlu norāda, ka tikai 4 % ESIF finansējuma — gan MVU daļā, gan daļā, kas veltīta 

ieguldījumiem infrastruktūrā un inovācijām, ir piešķirti tematiskajam mērķim, kas 

izklāstīts ESIF regulas 9. panta 2. punkta g) apakšpunktā, un ka tikai daļa no minētajiem 

4 % ir nonākusi līdz kultūras un izglītības nozarei;  

2. turklāt ņem vērā nepieciešamību nodrošināt līdzsvarotāku ESIF finansējuma ģeogrāfisko 

sadalījumu; atgādina, ka vairums ESIF projektu tiek apstiprināti ekonomiski veselīgākos 

Rietumeiropas reģionos; tādēļ prasa ieguldīt lielākus centienus, lai turpinātu noteikt un 

pārskatīt to valstu īpašās vajadzības un trūkumus, kuras mazāk izmanto ESIF atbalstu, un 

sniegt tehniskāku palīdzību un vietēju un nozares atbalstu, lai nodrošinātu to, ka ESIF tiek 

izmantots visās dalībvalstīs; 

3. uzsver kultūras un radošo nozaru ieinteresēto personu interesi par ESIF finansējumu, kā 

arī iespējas, ko MVU daļa var sniegt šai nozarei; tomēr pauž nožēlu par to, ka trūkst 

informētības par ESIF un tā finansējuma iespējām un instrumentiem; neatlaidīgi prasa, lai 

Komisija pieņemtu jaunas un uzlabotu jau esošās komunikācijas iniciatīvas, kas jāpielāgo 

kultūras un radošās nozares vajadzībām un jāīsteno vietējā līmenī dalībvalstīs, cita starpā 

ar “Radošās Eiropas” biroju starpniecību; 

4. norāda, ka kultūras un radošajā nozarē galvenokārt darbojas MVU ar augstāku riska 

pakāpi; šajā sakarībā norāda, ka investīciju platformas var palielināt ESIF finansējuma 

saņēmēju loku, jo tās var apvienot mazākus projektus un grupēt līgumus; mudina ESIF 

vadības struktūras lielāku uzmanību pievērst investīciju platformām, lai maksimāli 

palielinātu labumu, ko tās var sniegt, pārvarot šķēršļus investīcijām; aicina EIB sniegt 

ieinteresētajām personām vairāk informācijas par platformām; atgādina, ka Eiropas 

apvienībām, kas darbojas kultūras un izglītības jomā, ir izveidoti locekļu apvienību tīkli, 

kuriem ir nozares un ģeogrāfiskas zināšanas, kas varētu palīdzēt uzlabot izpratnes 

veicināšanas pasākumu īstenošanu; norāda uz to, cik nozīmīga loma varētu būt Eiropas 

Investīciju konsultāciju centra palīdzībai investīciju platformu izveidē, kuras savukārt 

varētu palīdzēt uzlabot ģeogrāfisko un nozaru līdzsvaru; 

5. uzskata, ka kultūras un radošajai nozarei ir nepieciešamas arī mērķtiecīgas konsultācijas, 

lai izprastu ESIF finansējuma iespējas un procedūras, un ka ir jāsniedz atbalsts finanšu 

starpniekiem, lai tie labāk izprastu kultūras un radošo nozari un tās vajadzības; šajā 

sakarībā atzinīgi vērtē ESIF 2.0. priekšlikumu palielināt Eiropas Investīciju konsultāciju 

centra lomu un uzlabot tā pieejamību valsts, reģionālajā un vietējā līmenī; uzsver, ka ir 

jānodrošina, lai centram būtu atbilstīgi līdzekļi nolūkā visā procesā sniegt pielāgotu 

atbalstu izglītības un kultūras nozarei; 

6. aicina Komisiju un EIB grupu veidot un integrēt zinātību, centrā īpaši koncentrējoties uz 

ieguldījumiem kultūrā; prasa, lai centrs pēc iespējas ciešāk sadarbotos ar valsts attīstību 

veicinošajām bankām un kultūras un radošās nozares dalībniekiem nolūkā sniegt optimālu 

atbalstu; 
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7. norāda — tā kā vairumā dalībvalstu skolām un augstskolām saskaņā ar likumu ir liegts 

aizņemties naudu, ESIF kopumā nav piemērots šai nozarei; pauž nožēlu par to, ka, 

neraugoties uz to, ka finansējums no programmas “Apvārsnis 2020” tiek novirzīts, ESIF 

atbalsts pētniecībai un inovācijai nav sniedzis atbilstīgus ieguvumus valsts augstskolām; 

tādēļ neatlaidīgi prasa atjaunot programmas “Apvārsnis 2020” finansējumu; 

8. norāda, ka cilvēki lauku apvidos, cenšoties piekļūt izglītībai, ir ievērojami nelabvēlīgākā 

situācijā, un tādēļ prasa uzlabot savienojamību, infrastruktūru un pieejamību; 

9. prasa palielināt sinerģiju starp ESIF un citiem ES fondiem, jo īpaši ESI fondiem, 

programmu “Apvārsnis 2020” un “Radošās Eiropas” garantiju mehānismu; mudina 

Komisiju, izmantojot ESIF, sākumā koncentrēt līdzekļus “Radošās Eiropas” garantiju 

mehānismam MVU vajadzībām; uzsver, ka centrs var būt nozīmīgs informācijas sniedzējs 

par ES fondu kombinēšanu un ka attiecīgi būtu jānodrošina konsultācijas un apmācība; 

mudina Komisiju nodrošināt vienotā kontaktpunkta tiešsaistes portālu, lai potenciālie 

kultūras un izglītības nozares saņēmēji varētu izvērtēt visas finansēšanas iespējas un to, kā 

tās iespējams efektīvi kombinēt; šajā sakarībā pauž gandarījumu par nesen publicētajām 

Komisijas pamatnostādnēm par ESIF kombinēšanu ar ESI fondiem. 
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PIELIKUMS. JURIDISKAS UN FIZISKAS PERSONAS, 
KAS ATZINUMA SAGATAVOTĀJAI SNIEGUŠAS NODERĪGU INFORMĀCIJU 

 

Šo sarakstu sagatavo pilnīgi brīvprātīgi, un par to ir atbildīgs vienīgi atzinuma sagatavotājs. 

Atzinuma sagatavotāja, sagatavojot atzinuma projektu, ir saņēmusi informāciju no šādām struktūrām 

vai personām: 

 

 
 

Entity 

European Investment Bank 

European Investment Fund 

International Union of Cinemas 

Performing Arts Employers’ Associations League Europe (Pearle) 

Culture Action Europe 

European Universities Association 

European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) 

Lifelong Learning Platform 
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