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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:  

1. pauž nožēlu par to, ka 2017.–2020. gada DFS pārskatīšanā ierosināto programmas 

„Erasmus+” līdzekļu palielinājumu EUR 200 miljonu apmērā, no kuriem 2017. gadā jau 

tika piešķirti EUR 50 miljoni, Padome ir samazinājusi līdz EUR 100 miljoniem; atgādina, 

ka šie līdzekļi būtu jāizmanto tajā politiskajā satvarā, kuram tie ir piešķirti, ņemot vērā to, 

ka programma „Erasmus+” joprojām ir galvenais stratēģisko investīciju avots, no kura 

tiek ieguldīti līdzekļi Eiropas jauniešos; 

2. norāda, ka ierosinātais jaunā Solidaritātes korpusa finansējums lielā mērā ir ņemts no 

programmas „Erasmus+” (aptuveni EUR 58 miljoni 2017. gadā), „Eiropa pilsoņiem” 

(aptuveni EUR 3,5 miljoni gadā) un Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas 

(EUR 14,2 miljoni gadā) finansējuma; turklāt norāda, ka nav skaidri noteikta atšķirība 

starp brīvprātīgo darbu un profesionālo darbu un tādēļ pastāv risks, ka varētu tikt 

apdraudēta pašreizējās Eiropas Brīvprātīgo dienesta (EVS) programmas darbības 

efektivitāte; uzstāj, ka jaunajām iniciatīvām ir nepieciešams jauns juridiskais pamats un 

skaidra politika un tās ir jākoordinē ar pārējām programmām; uzsver, ka Solidaritātes 

korpusa gaidāmā ieviešana nedrīkst apdraudēt prioritāro izglītības un kultūras programmu 

finansējumu; turklāt uzsver, ka iniciatīvā netiek skaidri nošķirts brīvprātīgo darbs un 

parasts darbs, lai nepieļautu, ka potenciālas kvalitatīvas darbvietas tiek aizstātas ar 

neatalgota brīvprātīgā darba vietām; 

3. saistībā ar jaunajām problēmām, kas skar Eiropas sabiedrību, norāda, ka ir jānostiprina 

Eiropas pieeja visai Eiropai kopēju problēmu risināšanā, atbalstot Eiropas pilsoniskās 

sabiedrības tīklu īstenotus plaša mēroga inovāciju projektus izglītības, apmācības un 

jaunatnes jomā; norāda, ka to būtu iespējams darīt, piešķirot daļu no programmas 

„Erasmus+” 2. pamatdarbības „Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses 

apmaiņa” vispārējā finansējuma centralizētajām darbībām; 

4. norāda, ka ir nepieciešams palielināt atbalstu Eiropas tīklu darbībai 3. pamatdarbības 

„Atbalsts politikas reformām” satvarā, lai maksimāli palielinātu programmas „Erasmus+” 

piedāvāto iespēju popularizēšanu un izplatīšanu; 

5. atzīst tautas sporta nozīmi tādu Eiropas pamatvērtību kā pilsoniskā līdzdalība, 

demokrātija, iesaiste, cilvēktiesības, brīvprātīgais darbs un līdztiesība izplatīšanā; prasa 

veidot lielāku sinerģiju starp kultūras un sporta jomām un ES ārējām programmām; jo 

īpaši prasa šajās programmās iekļaut iniciatīvas un budžeta pozīcijas, kas paredzētas 

kultūras un sporta aktivitātēm, tostarp tautas sportam un tā lomai ārējās attiecībās; prasa 

saglabāt programmā „Erasmus+” iekļauto sadaļu „Sports” un īpašo ikgadējo pasākumu 

finansēšanu; 

6. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas izveidot programmas „Erasmus+” un „Radošā Eiropa” 

satvarā īpašu uzaicinājumu iesniegt projektus, kas attiecas uz bēgļiem; aicina Komisiju 

izvērtēt un turpināt izstrādāt šos uzaicinājumus iesniegt projektus, palielinot finansējuma 

kapacitāti, kas nākamajā DFS periodā varētu segt lielāku vajadzību apmēru un nodrošināt 

progresīvas politikas nostādnes; 
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7. uzsver, ka gan programmas „Radošā Eiropa” kultūras apakšprogrammai, gan programmai 

„Eiropa pilsoņiem” ir zemi projektu panākumu rādītāji (attiecīgi 11 % un 16 % 

2016. gadā), kas izraisa pieteikumu iesniedzēju neapmierinātību un apgrūtina programmu 

darbību; aicina šīm programmām 2018. gadā piešķirt vairāk līdzekļu, lai nodrošinātu 

efektīvus rezultātus; atzinīgi vērtē ES iestāžu pēdējos gados īstenotos centienus risināt ar 

neizpildīto maksājumu uzkrājumu saistīto problēmu; norāda, ka kavēšanās saistībā ar 

līgumu noslēgšanu starp attiecīgajām struktūrām un līdzekļu saņēmējiem, kā arī novēloti 

maksājumi rada risku, ka Komisija nevarēs pilnībā īstenot programmas; 

8. prasa panākt lielāku sinerģiju starp kultūras un izglītības programmām un ESIF un ESI 

fondiem, jo īpaši ESF; aicina EIB apsvērt iespēju piešķirt lielāku daļu no ESIF 

finansējuma kultūras un radošajām industrijām, jo tās daudz vairāk un labāk nekā citas 

nozares var izplatīt informāciju par ESIF piedāvātajām finansēšanas iespējām; mudina 

Komisiju veicināt kultūras un radošās nozares garantiju mehānisma un ESIF mijiedarbību, 

lai nodrošinātu kultūras un radošajām industrijām piemērotus aizdevumus un atbalstu 

kultūras un radošajam sektoram, tādējādi veicinot izaugsmi; atzinīgi vērtē ESIF 

2.0 priekšlikumu palielināt Eiropas Investīciju konsultāciju centra nozīmi un ņem vērā, ka 

tam ir ievērojams potenciāls kā informācijas avotam par ES līdzekļu iespējamu 

apvienošanu un investīciju platformu izveidi, kas var nodrošināt līdzsvarotāku nozaru un 

ģeogrāfisko pārklājumu; 

9. atzinīgi vērtē panākto vienošanos par Eiropas Kultūras mantojuma gadu (2018) ar 

EUR 7 miljonu lielu 2018. gada budžetu, no kuriem 4 miljoni ir jauni līdzekļi; atkārtoti 

norāda, ka Eiropas Kultūras mantojuma gads nedrīkst negatīvi ietekmēt ne programmu 

„Radošā Eiropa” saskaņā ar Padomes un Komisijas paziņojumiem, ne programmu „Eiropa 

pilsoņiem”; 

10. atgādina par Euranet+ izcili veikto darbu, to, cik liela nozīme ir šī Eiropas mēroga radio 

tīkla nodrošinātajam neatkarīgajam ziņu izklāstam par ES lietām, un tā pārliecinošo 

devumu ES pilsoņu labākā informēšanā; atzinīgi vērtē pozitīvi vērtējamos centienus rast 

pagaidu risinājumu tā darbības turpināšanai; mudina Komisiju nodrošināt šī tīkla 

ilgtspējību pēc 2018. gada, paredzot daudzgadu finansēšanas kārtību turpmākajiem 

gadiem, kas tiktu atspoguļota atsevišķā budžeta pozīcijā, un iekļaujot to nākamajā DFS; 

11. norāda uz iespējām, ko sniedz izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības, ar kuru 

palīdzību var izmēģināt pasākumus ES politikas jomās un īstenot inovatīvas iniciatīvas, 

kas var kļūt par ES ilgtermiņa pasākumiem; norāda uz veiksmīgo projektu „Jauns 

vēstījums par Eiropu”, kuram rit sagatavošanas darbības posma pēdējais gads; uzsver, ka 

šī iniciatīva ir apliecinājusi savu vērtību, sekmējot debates un jaunas idejas jauniešu vidū 

par problēmām, ar kurām saskaras ES; ņemot vērā minētās problēmas, aicina šo iniciatīvu 

turpināt programmas „Erasmus+” sadaļā „Jaunatne”; 

12. atgādina, ka Garantija jauniešiem un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva ir svarīgi 

instrumenti, ar kuriem tiek risināta pastāvīgā augsta jauniešu bezdarba līmeņa problēma, 

un prasa turpināt šo instrumentu uzlabošanu, kā arī ievērojami palielināt to budžetu; ņem 

vērā secinājumus, kas iekļauti Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā par Garantiju 

jauniešiem; norāda — lai sniegtu ilgtspējīgu atbalstu kvalitatīvai jauniešu pārejai uz darba 

tirgu, ir nepieciešamas lielākas investīcijas, izaugsmi veicinošas strukturālas reformas un 

sociālās politikas nostādņu koordinācija; 
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13. atzinīgi vērtē to, ka LUX balvas attīstība tiek pastāvīgi virzīta uz modeli, kura pamatā 

būtu visu ES pilsoņu līdzdalība, kā arī to, ka savu darbību sācis Eiropas vēstures nams un 

apmeklētāju centra „Parlamentarium” gūtie panākumi ir pārsnieguši cerēto; prasa izveidot 

daudzgadu finansējuma bāzi visiem izcilajiem instrumentiem, kas tiek izmantoti saziņai ar 

ES pilsoņiem; 

14. atgādina par lēmumu, ko saistībā ar 2017. gada EP budžeta procedūru pieņēmis 

Parlaments un kas paredz izveidot dienestu, kurš nodrošinātu tulkošanu starptautiskajā 

zīmju valodā visās plenārsēžu debatēs, un aicina administrāciju bez liekas kavēšanās 

īstenot šo lēmumu; 

15. uzsver — lai risinātu problēmu attiecībā uz to, ka nepietiekama finansējuma dēļ dažu ES 

programmu rezultātu rādītāji pastāvīgi ir vāji, un nodrošinātu ES budžeta anticiklisku 

darbību, DFS vajadzībām pēc 2020. gada ir jāievieš patiesu un konsekventu pašu resursu 

sistēma. 
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