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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzskata, ka 2014.–2020. gada plānošanas perioda beigas, kā arī izmaiņas Eiropas un 

starptautiskajā politiskajā vidē ir pamats pārskatīt daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 

struktūru, lai to pielāgotu Savienības vajadzībām; tādēļ mudina Komisiju un dalībvalstis 

pienācīgi izvērtēt Breksita iespējamās sekas un ietekmi, sākt visaptverošu DFS reformu 

un nodrošināt nepieciešamos finanšu resursus, lai novērstu jebkādu negatīvu Breksita 

ietekmi gan uz finansējuma līmeni, kas paredzēts ES mēroga sadarbības programmām 

tādās jomās kā kultūra, izglītība, mediji, jaunatne, sports un pētniecība, gan uz 

personām, kuras strādā attiecīgajās nozarēs; 

2.  pauž atbalstu programmām tādās jomās kā kultūra, izglītība, mediji, jaunatne, sports, 

pētniecība un pilsoniskums, kurām ir skaidri pierādīta Eiropas pievienotā vērtība un 

kuras saņēmēju vidū ir pastāvīgi populāras, un aicina ievērojami palielināt saistību un 

maksājumu apropriācijas, kā arī ilgtermiņa un saskaņotas investīcijas, lai ar DFS 

laikposmam pēc 2020. gada nodrošinātu šo programmu mērķu sekmīgu sasniegšanu; 

3. uzskata, ka nākotnes DFS struktūrai būtu jāatbilst vismaz šādiem kritērijiem: 

i) vienkāršība, proti, izdevumu kategoriju reforma, kas ļautu pilsoņiem saprast to 

mērķus; uzskata, ka izglītības un apmācības, jaunatnes, kultūras un sporta 

programmas būtu jāapvieno vienā izdevumu kategorijā, kas pienācīgi atspoguļotu 

dažādos programmu mērķus; 

ii) paredzamība, proti, tāda DFS un saistīto programmu struktūra, kas līdzekļu 

saņēmējiem ļautu apmierinoši veikt ilgtermiņa plānošanu; aicina Komisiju 

saglabāt to programmu struktūru, kuru potenciāls vēl nav pilnībā izmantots, 

tostarp programmas “Radošā Eiropa” starpnozaru daļu, jo īpaši kultūras un 

radošās nozares garantiju mehānismu un tā darbības, kuras tiek īstenotas kopā ar 

Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF) un kurām ir būtiska nozīme, atbalstot 

kultūras un radošās nozares; 

iii) pārredzamība un demokrātiskā pārskatatbildība, proti, DFS darbības ilgums būtu 

jāsaskaņo ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu ciklu; norāda, ka neatbilstība starp DFS 

septiņu gadu plānojumu un ES politisko un stratēģisko prioritāšu desmit gadu 

plānojumu varētu negatīvi ietekmēt ar Savienības programmām sasniegto 

rezultātu konsekventu novērtēšanu; tādēļ ierosina DFS laikposmam pēc 

2020. gada izstrādāt uz 10 gadiem ar obligātu un saturīgu pārskatīšanu pēc 

pirmajiem 5 gadiem; 

iv) pielāgošanās spēja, jo pieredze, kas gūta saistībā ar 2014.–2020. gada DFS, 

liecina, ka tā nespēj reaģēt uz jaunām problēmām, neietekmējot esošās 

programmas; uzskata, ka nākamajā DFS ir vajadzīgs lielāks elastīgums un lielākas 

rezerves, kā arī jāievieš princips “jauni naudas līdzekļi jaunām iniciatīvām”, lai 

izvairītos no jaunu iniciatīvu finansēšanas no ES budžeta uz jau esošo ES 

programmu un politikas pasākumu rēķina; šajā sakarā uzsver, ka kultūras un 

izglītības programmās ilgtermiņa stabilitātei ir būtiska nozīme; aicina Komisiju un 

Padomi tādēļ apsvērt iespēju nākamajā DFS palielināt saistību un maksājumu 

apropriāciju maksimālo apjomu; uzskata, ka ar elastīgumu būtu jānodrošina 
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iespēja pilnībā izmantot DFS saistību un maksājumu apropriāciju maksimālos 

apjomus; 

v) atbildība — prioritārā kārtā ir jārīkojas, lai nepieļautu jaunu maksājumu krīzi 

pašreizējās DFS laikā; uzskata, ka liela uzmanība jāpievērš tam, lai izvairītos no 

neizpildīto maksājumu uzkrāšanās, kādu konstatēja iepriekšējās DFS (2007–2013) 

beigās un pašreizējās DFS (2014–2020) sākumā; sagaida, ka saistību apropriāciju 

palielinājumu papildinās atbilstošs apropriāciju palielinājums savlaicīgiem 

maksājumiem; pauž nožēlu par to, ka maksājumu kavējumu sekas ir būtiskas un 

tiem ir īpaši nopietna ietekme uz mazām organizācijām izglītības, kultūras un 

radošajās nozarēs, tādējādi arī tieši ietekmējot ES budžeta līdzekļu saņēmējus, 

piemēram, studentus, augstskolas, MVU un pētniekus; 

4. uzskata, ka pietiekamas un ilgtermiņa investīcijas izglītības un kultūras jomā ir būtiskas, 

lai ļautu ES pilsoņiem aktīvi un efektīvi piedalīties ES politiskajā un demokrātiskajā 

dzīvē; 

5. stingri atbalsta nepieciešamību samazināt no NKI gūtiem resursiem nākošo iemaksu ES 

budžeta pašu resursos, ņemot vērā sistēmas visaptverošu reformu, lai ievērotu LESD 

311. panta burtu un garu; 

6. ar lielām bažām norāda uz pieaugošo sociālo un ekonomisko nevienlīdzību, 

ksenofobiju, rasismu, nacionālismu, vardarbīgu ekstrēmismu un terorismu Eiropā; tādēļ 

prasa atbalstīt efektīvus profilakses pasākumus, piešķirot lielāku finansējumu 

attiecīgajām ES programmām, tostarp programmām, kas ietver iniciatīvas, kuras paredz 

sniegt atbalstu izglītības stratēģijai, kas sekmē Eiropas pilsoniskumu, sociālo kohēziju, 

toleranci un cilvēktiesības, kā arī veicina atvērtu un iekļaujošu Eiropas sabiedrību kā 

mūsu demokrātiskā modeļa stūrakmeni saskaņā ar 2015. gada 17. marta Parīzes 

deklarāciju; 

7. atzīst īstermiņa un ilgtermiņa problēmas, ko dažādu kultūru bēgļu un migrantu 

integrācija Eiropas sabiedrībā rada jaunpienācējiem un uzņēmējvalstu sabiedrībām; 

uzsver, ka šajā ziņā liela nozīme ir kultūras, izglītības un sporta programmām, un aicina 

veikt ilgtermiņa un saskaņotas investīcijas, kā arī atbilstoši palielināt finansējumu 

pašreizējām un nākamajām programmu “Erasmus+”, “Radošā Eiropa” un “Eiropa 

pilsoņiem” paaudzēm, lai atbalstītu dalībvalstu centienus panākt nozīmīgu integrāciju, 

vienlaikus iekļaujot šo atbalstu kultūras un izglītības programmām citos ES fondos, 

piemēram, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondā (AMIF); 

8. atzīst problēmas, ar kurām Savienība saskaras izglītības, kultūras, jaunatnes un 

pilsoniskuma jomās, proti, faktiskā piekļūstamība ES programmām, jo īpaši personām 

ar invaliditāti, un nepieciešamību paplašināt programmu darbības jomu, lai tās 

pievērstos visiem Eiropas jauniešiem, tostarp vidusskolēniem un mācekļiem, 

neaprobežojoties tikai ar augstskolu studentiem, kas pašlaik veido lielāko daļu no 

visiem saņēmējiem; uzsver, ka šajā ziņā liela nozīme ir kultūras, izglītības un sporta 

programmām, un aicina veikt ilgtermiņa un saskaņotas investīcijas, izmantojot 

pašreizējās un turpmākās programmas “Erasmus+”, “Radošā Eiropa” un “Eiropa 

pilsoņiem”, lai atbalstītu dalībvalstu centienus; 

9. atgādina, ka garantijas jauniešiem shēma un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva ir 

galvenie instrumenti, ar kuru palīdzību var risināt problēmu par joprojām augsto 
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jauniešu bezdarba līmeni, un aicina turpināt to uzlabošanu, kā arī būtiski palielināt 

budžetu Eiropas Sociālā fonda satvarā; 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 pasākumu koordinācija; 

10. uzsver nepieciešamību nostiprināt pašreizējās programmas izglītības un kultūras jomā, 

kā arī turpmāk atbalstīt darba ņēmēju nodarbināmību, jo īpaši dalībvalstīs, kurās ir 

augsts bezdarba līmenis, un veicināt ES kultūras nozaru konkurētspēju; 

11. uzskata, ka nākamajā DFS būtu jāparedz īpašs finansējums neformālajai izglītībai, 

brīvprātīgo darbībām, kas saistītas ar Eiropas pilsoniskuma mācīšanu jauniešiem 

pamatskolās un vidusskolās, profesionālās izglītības un apmācības skolās un visos 

pārējos mācību centros, jo šāda veida darbībām ir būtiska loma, lai nodrošinātu, ka par 

ES tiek mācīts daudzās skolās visā Eiropā, palielinot Eiropas pilsoniskuma izglītības 

kvalitāti kopumā, kā arī netieši sekmējot Eiropas identitāti un aktīvu jauniešu pilsonisko 

līdzdalību; 

12. atkārtoti pauž atbalstu arī kultūras programmu “Erasmus+” un “Radošā Eiropa” ārējās 

dimensijas stiprināšanai, kas ir būtiska daļa no ES starptautisko kultūras attiecību 

stratēģijas cilvēku sadarbības aspekta, īpašu uzmanību pievēršot valstīm ar zemiem un 

vidējiem ienākumiem, kā arī īpašām mobilitātes shēmām gados jauniem māksliniekiem 

un profesionāļiem, kas strādā kultūras un radošajās nozarēs; uzskata, ka būtu jāstiprina 

jaunās Eiropas Solidaritātes korpusa programmas ārējā dimensija; 

13. aicina nepārtraukti investēt pašreizējā un nākamajā sistēmā “ET 2020”, programmās 

“Erasmus+”, “Radošā Eiropa” un “Eiropa pilsoņiem”, lai dotu iespēju jaunatnes 

organizācijām turpināt uzrunāt jauniešus un sniegt viņiem vērtīgas iemaņas un 

dzīvesprasmes, izmantojot mūžizglītību, uz studējošo vērstu un neformālo izglītību, kā 

arī ikdienējās mācīšanās iespējas, jo īpaši brīvprātīgo darbu un darbu ar jauniešiem; 

14. uzsver, ka ar lielākām investīcijām programmā “Erasmus+” būtu jānodrošina plašāka 

sasniedzamība, lai iekļautu tālejošākas mobilitātes iespējas studējošiem PIA, 

neaizsargātiem jauniešiem un jauniešiem, kas saskaras ar multiplo diskrimināciju un 

šķēršļiem, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti, LGBTI personām un cilvēkiem no 

marginalizētām kopienām, kā arī skolēniem saistībā ar apmaiņu starp skolām; 

15. aicina investēt desmit reizes vairāk programmas “Erasmus+” turpmākajā programmā 

nākamajam DFS ciklam, lai sasniegtu daudz vairāk jauniešu un studējošo visā Eiropā un 

realizētu pilnu programmas potenciālu, atbalstot aicinājumu, ko Komisijas 

priekšsēdētājs Junkers pauda savā runā par stāvokli Savienībā un ko ir pauduši arī 

vairāki Eiropas līderi un pilsoniskās sabiedrības organizāciju koalīcija, kura vada 

kampaņu “Erasmusx10”; norāda, ka pašreizējā programma “Erasmus+” veido tikai 

1,36 % no ES kopējā 2014.–2020. gada budžeta un tikai 4 miljoni eiropiešu no tās gūs 

labumu līdz tās īstenošanas beigām 2020. gadā; 

16. uzsver, ka ir svarīgi laikus apstiprināt DFS laikposmam pēc 2020. gada un ar to saistīto 

programmu noteikumus, lai novērstu problēmas saistībā ar programmu īstenošanu un 

maksimāli samazinātu pārejas periodu starp pašreizējo un nākamo periodu; 
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17. uzskata, ka, ņemot vērā joprojām lielo skaitu Eiropas pilsoņu ar vāju rakstpratību vai 

rakstpratības grūtībām, tostarp funkcionālo un mediju analfabētismu, un to, ka aptuveni 

40 % ES darba ņēmēju nav atbilstošu digitālo prasmju un 44 % iedzīvotāju ir zemas 

digitālās prasmes vai nav nekādu pamatprasmju, nākamajā DFS ir jāparedz ievērojami 

papildu resursi — papildus esošajām izglītības programmām, lai sekmētu digitālās 

prasmes, uzlabojot izglītības, profesionālās apmācības un mūžizglītības iespējas, kā arī 

atbalstītu izglītības un kultūras resursu digitalizāciju un uzlabotu to kvalitāti un 

pieejamību; turklāt uzsver, ka digitālo prasmju iniciatīvām ir jāaptver gan dzīves 

pamatprasmes, piemēram, medijpratība un digitālā pratība, kā arī īpašas darba prasmes, 

piemēram, kodēšana; uzsver, ka jaunajai DFS būtu jāpiedāvā iespēja izstrādāt 

visaptverošu ES politiku attiecībā uz digitālajām prasmēm; 

18. uzsver, ka ir svarīgi risināt jautājumu par sociālo atstumtību un iekļaut cilvēkus, kas nāk 

no nelabvēlīgas vides, lai nodrošinātu viņiem pilnīgu un līdzvērtīgu piekļuvi gan 

kultūrai, gan izglītībai; 

19. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu izveidot Eiropas Solidaritātes korpusu, kas būtu 

programma, ar kuras palīdzību Eiropas jauniešu vidū tiktu veicināta solidaritāte, un 

iesaka programmu turpināt nākamajā DFS ar lielāku budžetu un kā daļu no ES 

jaunatnes politikas satvara; 

20. atzīst, ka kultūras un radošajām nozarēm ir svarīga loma ES un tās dalībvalstu 

ekonomiskajā un sociālajā attīstībā, un iesaka izstrādāt saskaņotu politikas satvaru, kas 

pievērstos specifiskām vajadzībām šī sektora turpmākajai attīstībai un sekmēšanai; 

21. uzsver nepieciešamību veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai uzlabotu programmu 

piekļūstamību un īstenošanu, samazinot birokrātiju, iespējams, ar vienkāršošanu, 

elastīgumu un programmu sinerģiju, un novērstu novēlotus maksājumus vai 

nesamaksātu rēķinu uzkrāšanos; 

22. atzīst, ka ir svarīgi aizsargāt dabas un kultūras mantojumu un izmantot tā potenciālu kā 

ekonomikas virzītājspēku; 

23. aicina lielāku uzsvaru likt uz kvalitatīvu stažēšanos un māceklību un palielināt Eiropas 

jauniešu līdzdalību politikas veidošanas procesos. 
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