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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1.  pauž dziļu nožēlu par to, ka budžeta projektā nav iekļauti papildu EUR 50 miljoni, kuri 

ir daudzgadu finanšu shēmas (DFS) pārskatīšanā 2018.–2020. gada laikposmam 

iezīmēti programmai „Erasmus+“; aicina 2018. gadā darīt pieejamu visu 

EUR 50 miljonu summu un sadalīt to starp „Erasmus+“ programmas „izglītības un 

apmācības“ (EUR 12 miljoni) un „jaunatnes“ (EUR 38 miljoni) budžeta pozīcijām, lai 

varētu pilnībā īstenot šo programmu, kas ir stratēģisks ieguldījums Eiropas jaunatnē; 

2. uzsver, ka kopējām ES problēmām ir nepieciešama kopīga Eiropas rīcība; šajā sakarībā 

uzsver vajadzību atbalstīt liela mēroga inovāciju projektus izglītības, apmācības un 

jaunatnes jomā, ko īsteno Eiropas pilsoniskās sabiedrības tīkli; vēlreiz aicina Komisiju 

atvēlēt daļu no kopējā „Erasmus+“ finansējuma 2. pamatdarbībai (KA2) “sadarbība 

inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” centralizētajām darbībām; norāda, ka 

ir nepieciešams uzlabot operatīvo atbalstu Eiropas tīklu darbībai 3. pamatdarbības 

„atbalsts politikas reformām” ietvaros, lai maksimāli palielinātu „Erasmus+” piedāvāto 

iespēju popularizēšanu un izplatīšanu; 

3. 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; 

norāda — lai sniegtu ilgtspējīgu atbalstu kvalitatīvai jauniešu pārejai uz darba tirgu, ir 

nepieciešama politika, kas atbalsta  pieprasījumu un investīcijas, izaugsmi veicinošas 

strukturālas reformas un sociālās politikas nostādņu koordinācija; 

4. pauž bažas par to, ka finansējums Eiropas Solidaritātes korpusam (ESC) lielā mērā 

pamatojas uz „Erasmus +“ un — mazākā mērā — uz citām programmām, jo īpaši 

Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu; aicina Komisiju izstrādāt detalizētu 

budžeta saikni starp jauno korpusu un Eiropas Brīvprātīgo dienestu (EVS) un precizēt, 

kāda ir atšķirība starp brīvprātīgo darbu un profesionālā darba virzieniem, lai garantētu, 

ka nenotiks potenciāli kvalitatīvu darbvietu aizstāšana ar neapmaksāto brīvprātīgo 

darbu; atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā Solidaritātes korpusam ir atvēlēti 

EUR 18,4 miljoni no jauniem budžeta līdzekļiem; uzstāj, ka finansējums jaunām 

iniciatīvām nedrīkst veidot papildu spiedienu uz „Erasmus +“ programmas līdzekļiem 

un ka no „Erasmus +“ uz Solidaritātes korpusu tiks pārvietoti tikai tie līdzekļi, kurus ES 

apņēmusies piešķirt EVS ; uzstāj, ka finansējumam, kas veltīts brīvprātīgajām darbībām 

saskaņā ar ESC, jābūt vismaz līdzvērtīgam budžetam, kas atņemts EVS; 

5. uzsver, ka programmai “Eiropa pilsoņiem” pastāvīgi ir nepietiekams finansējums; pauž 

nožēlu, ka minētajai programmai 2018. gada budžetā ir par EUR 740 000 samazināti 

līdzekļi salīdzinājumā ar finanšu plānojumā paredzēto skaitli; atgādina, ka tas veido 

aptuveni 3% no programmas „Eiropa pilsoņiem“ un tas ietekmēs jau šobrīd zemos 

projektu panākumu rādītājus; aicina paredzēt papildu līdzekļus darbību dotācijām, kuras 

paredzētas programmas „Eiropa pilsoņiem“ 2018. gada budžetā; 
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6. aicina apņemties ieguldīt papildu EUR 14 miljonus programmas “Radošā Eiropa” 

2018. gada budžetā, lai attaisnotu Eiropas pilsoņu cerības, kā arī attiecīgo 

apakšprogrammu tālejošos mērķus; jo īpaši pauž bažas par to, ka ievērojami trūkst 

finansējuma apakšprogrammai “Kultūra”, un līdz ar to šajā programmā ir grūtības 

panākt apmierinošus panākumu rādītājus; uzsver, ka arī apakšprogramma „MEDIA” un 

garantiju mehānisms gūtu labumu no stabilas un konsekventas budžeta dotācijas, kas 

uzlabotu to panākumu rādītājus; 

7. 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.  uzsver, ka kultūras un izglītības darbs ir svarīgs, lai sekmīgi integrētu bēgļus Eiropas 

uzņēmējvalsts sabiedrībās, un tādēļ prasa pastāvīgāk ieviest bēgļu integrācijas projektus 

kā vienu no mērķiem „Erasmus +” un “Radošā Eiropa” programmās, pamatojoties uz 

darbu, kas ir sākts saskaņā ar 2016. gada īpašiem uzaicinājumiem iesniegt 

priekšlikumus; 

9.  uzsver nepieciešamību arī turpmāk stiprināt starptautisko dimensiju programmās 

“Erasmus +”, “Radošā Eiropa”, “Eiropa Pilsoņiem” un “Apvārsnis 2020” saskaņā ar 

EĀDD budžeta iedaļu, kas ir būtiski, lai turpinātu attīstīt cilvēku savstarpējo kontaktu 

pieeju ES ārējās attiecības kultūras jomā; 

10.  atzinīgi vērtē papildu EUR 4 miljonus programmas „Radošā Eiropa“ budžeta pozīcijā, 

lai finansētu Eiropas Kultūras mantojuma gadu (2018); tomēr pauž nožēlu par to, ka nav 

paredzēta atsevišķa budžeta pozīcija saskaņā ar Parlamenta un Padomes apņemšanos 

padarīt redzamus budžeta pozīcijā EUR 7 miljonus Eiropas Kultūras mantojuma gadam;  

11. aicina dalībvalstis un EIB pilnībā izmantot ESIF iespējas atbalstīt kultūras un radošās 

nozares un tādējādi veicināt izaugsmi, lielāku daļu šo resursu iedalot ESIF 

finansējumam kultūras un radošajām nozarēm; turklāt mudina Komisiju un EIB veicināt 

mijiedarbību starp kultūras un radošo nozaru garantiju mehānismu un ESIF, lai 

nodrošinātu nolūkam piemērotus aizdevumus kultūras un radošajām nozarēm; 

12.  aicina Komisiju pārskatīt iniciatīvas, kuras ir paredzētas budžeta pozīcijā “Rīcība 

saistībā ar multividi”, lai nodrošinātu, ka budžets efektīvi atbalsta kvalitatīvu un 

neatkarīgu ES lietu atspoguļošanu; atkārto atbalstu ilgtspējīgai daudzgadu finansēšanas 

kārtībai attiecībā uz „Euranet+“; pauž bažas par salīdzinoši nelielo piešķīrumu „Euranet 

+“ 2018. gadā; aicina Eiropas Komisiju nodrošināt ilgtspējīgu ilgtermiņa risinājumu, 

saskaņā ar kuru „Euranet +“ kļūst par neatņemamu ES gada budžeta sastāvdaļu, 

nodrošinot tādu finansējuma līmeni, saskaņā ar kuru var turpmāk paplašināt tā 

auditorijas tvērumu un klausītāju skaitu; 

13. uzsver, ka izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām ir liela nozīme, 

veidojot turpmākās ES politikas iniciatīvas; norāda, ka ir bijusi veiksmīga 

sagatavošanas darbība „Jauns vēstījums par Eiropu”, kas efektīvi sekmēja jauniešu 

debates un jauna veida domāšanu par ES problēmām; aicina Komisiju izvērtēt, kā šo 

iniciatīvu varētu turpināt programmas „Erasmus+” sadaļā „Jaunatne”; uzskata, ka 

ilgtermiņa iniciatīvas turpināšanu vislabāk varētu nodrošināt, izveidojot juridisko 
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pamatu un nodrošinot īpašus līdzekļus no jauniem budžeta līdzekļiem; 

14. atzinīgi vērtē īpašu ikgadējo pasākumu budžeta pozīcijas iekļaušanu Eiropas Savienības 

2018. finanšu gada budžetā, kas ļaus izveidot Eiropas piederības sajūtu iedzīvotāju vidū; 

norāda, ka īpašā ikgadējā pasākuma mērķim būtu uzskatāmi jānodrošina pievienotā 

vērtība visu ES dalībvalstu Eiropas iedzīvotājiem; 

15.  uzsver, ka ir svarīgi radīt labākos apstākļus, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāji var saprast 

Savienības darbību, politiku un procesus un piedalīties tajos; šajā sakarībā uzsver, ka 

Eiropas Savienībai ir jāuzlabo komunikācijas politika; 

16.  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; 

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

ES programmu rezultātu rādītāji pastāvīgi ir vāji, un nodrošinātu, ka ES budžets 

darbojas pretcikliski, DFS vajadzībām pēc 2020. gada ir jāievieš patiesu un konsekventu 

pašu resursu sistēma. 
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