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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju – 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:  

1. uzskata, ka kultūrai, izglītībai, jaunatnei un sporta spēlēm ir izšķirīga loma sociālās 

kohēzijas veicināšanā un ES nākotnes veidošanā, īpaši, lai izveidotu tādu iedzīvotāju 

kopienu, kurus, neraugoties uz dažādību, vieno solidaritātes saites un kuriem ir milzīgs 

potenciāls, cita starpā saistībā ar Eiropas pievienotās vērtības un ekonomiskās labklājības 

radīšanu visos ES reģionos, īpaši saskaņā ar kohēzijas politiku; 

2. atgādina, cik svarīga ir kultūra un kultūras mantojums, arī saistībā ar pilsētu un reģionu 

ekonomisko labklājību; tādēļ aicina dalībvalstis pieņemt visus nepieciešamos pasākumus, 

lai efektīvi aizsargātu materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu un  izmantotu 

pieejamos kohēzijas politikas līdzekļus šajā nolūkā; iesaka uzskatīt kultūras mantojumu 

par horizontālu prioritāte visiem kohēzijas politikas pīlāriem nākamās paaudzes 

programmās un ņemt vērā 2018. gada Eiropas kultūras mantojuma gada laikā sniegtos 

ieteikumus; 

3. uzsver to, cik svarīgi ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas personām, kuras fiziski vai 

ģeogrāfiski atrodas nelabvēlīgā situācijā, lai panāktu, ka viņiem ir vienlīdzīga pieeja gan 

kultūrai, gan izglītībai; 

4. uzsver, ka ieguldījumi kultūrā, izglītībā, jauniešos un sportā ievērojami uzlabo sociālo 

kohēziju ES, īpaši sekmējot Eiropas iedzīvotāju sociālo integrāciju; 

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

ekonomikas virzītājspēku; 

6. pauž nožēlu, ka Komisijas 7. ziņojums par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 

nenorāda uz ieguldījumiem kultūrā un nesniedz kvantitatīvu vai kvalitatīvu atsauci uz 

katras nozares kultūras projektiem, kuros 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada 

plānošanas periodā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda tika ieguldīti vismaz 

EUR 11 miljardi kohēzijas politikas līdzekļu; 

7. atzīmē, ka ES kohēzijas un lauku attīstības politikas virzieni var būt noderīgi, sekmējot 

kultūras mantojuma atjaunošanu, atbalstu kultūras un radošajām nozarēm (KRN) un 

finansējot kultūras speciālistu spēju veidošanu; 

8. uzsver to, cik nozīmīga ir vienlīdzīga piekļuve izglītībai, apmācībai un kultūras 

pasākumiem, lai nodrošinātu patiesu konverģenci un mazinātu atšķirības un 

sociālekonomisko nevienlīdzību starp Eiropas reģioniem; 

9. mudina Komisiju arī turpmāk ieguldīt kultūrā, izglītībā, jaunatnē un sportā un izmantot 

divu iepriekšējo programmu paaudžu (2007–2013; 2014–2020) pozitīvos rezultātus; 

10. aicina nākamajā plānošanas periodā radīt iespējas kultūras, izglītības, jaunatnes un sporta 

finansēšanai, izmantojot īpaši izraudzītus tematiskos mērķus Eiropas strukturālo un 

investīciju (ESI) fondu ieguldījumiem; 
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11. uzsver, ka kultūras un radošajām nozarēm ir liels potenciāls jauniešu nodarbinātības 

veicināšanā; uzsver, ka turpmāka KRN veicināšana un investīcijas tajās var būtiski 

palielināt investīcijas, izaugsmi, inovāciju un nodarbinātību; tādēļ aicina Komisiju apsvērt 

visu KRN, tostarp NVO un mazo apvienību, piedāvātās unikālās iespējas; 

12. aicina Komisiju nākamā plānošanas perioda prioritāro un stratēģisko mērķu vidū iekļaut 

kultūru un izglītību kā reģionālās attīstības politikas svarīgas jomas un horizontālu 

aspektu; 

13. aicina dalībvalstis kohēzijas politikas jomā izstrādāt ilgtermiņa un ilgtspējīgas kultūras, 

izglītības, jaunatnes un sporta stratēģijas, kuras varētu kalpot par pamatu stratēģiskām 

investīcijām 2021.–2027. programmēšanas laikposmam; 

14. norāda, ka atlasītajiem projektiem ir jābūt savstarpēji papildinošiem, un aicina Komisiju 

pilnībā izmantot potenciālo sinerģiju starp ESI fondiem, Eiropas Investīciju bankas 

pieejamajiem finanšu instrumentiem (Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (EFSI)) un 

citām ES programmām, kuras paredzētas 2014.–2020. plānošanas periodā, īpaši 

Erasmus+ un programmu “Radošā Eiropa”, kuras varētu nodrošināt pilnīgāku informāciju 

visas ES mērogā un panākt stingrāku īstenošanu dalībvalstīs un to reģionos; uzsver, ka 

dotāciju mērķim ir jābūt ne tikai infrastruktūras attīstībai, bet arī tā dēvēto kultūras 

klasteru izveidei, kuros apvienotu vairākas saistītas jomas, piemēram, kultūras 

mantojumu, KRN, apmācības programmas, kultūras tūrismu, kā arī vietējo mākslu un 

amatniecību; 

15. aicina nākamajā plānošanas periodā veikt pasākumus, lai noteiktu īpašus pasākumus un 

paredzētu resursus tādai materiālai infrastruktūrai kā inkubatoriem, digitālajai 

infrastruktūrai (piemēram, platjoslas internetam) un nemateriālajai infrastruktūrai 

izglītības, kultūras un pētniecības iestādēm; 

16. uzskata, ka kohēzijas politikas ieguldījumiem kultūrā un izglītībā laikposmam pēc 

2020. gada jābūt efektīvākiem un lietderīgākiem īstenoto projektu daudzuma un kvalitātes 

ziņā; 

17. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt uz zināšanām balstītas partnerības starp 

universitātēm, izglītības, profesionālajām un pētniecības struktūrām un kultūras 

institūtiem, lai apmierinātu pieaugošo vajadzību pēc jaunām prasmēm un pārkvalifikācijas 

KRN; 

18. prasa Komisijai pārskatītajā Kopīgo noteikumu regulā iekļaut kvalitātes rādītājus ar 

kultūru saistītiem ieguldījumiem, kā Parlaments to pieprasīja 2015. gada 8. septembra 

rezolūcijā par virzību uz integrētu pieeju Eiropas kultūras mantojumam; 

19. atgādina par KRN nozīmi un atkārto savu aicinājumu Komisijai noteikt KRN par 

horizontālu prioritāti; uzsver, ka reģioniem ir pierādītas spējas attīstīt klasterus un 

pārrobežu sadarbību šajā jomā, un norāda uz pārdomātas specializācijas pozitīvo ietekmi 

KRN, kas līdz šim ir parādījuši ievērojamus rezultātus; prasa Komisijai un dalībvalstīm 

saglabāt un stiprināt šīs jomas politiku un efektīvi izmantot ES programmās un ESI fondos 

pieejamo finansējumu; 

20. aicina paplašināt vidēja termiņa un ilgtermiņa projektu teorētisko un praktisko darbības 
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jomu kultūras, audiovizuālajā un radošajā sfērā, paredzot noteikumu par ESI fondu un 

Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF) apvienotu izmantošanu; 

21. aicina kohēzijas politikas pasākumos pievērst lielāku uzmanību ieguldījumiem kultūras un 

izglītības nozarēs, īpaši pilsētu un nomaļās teritorijās, izmantojot pārkvalificēšanas un 

iekļaušanas instrumentus; 

22. aicina Komisiju izmantot ERAF spējas atbalstīt sporta infrastruktūras attīstību un sekmēt 

ilgtspējīgus sporta un brīvdabas pasākumus kā instrumentu reģionālajai un lauku attīstībai, 

kā arī izmantot Eiropas Sociālā fonda iespējas stiprināt sporta darbinieku prasmes un 

nodarbināmību; 

23. mudina dalībvalstis daļu no kohēzijas politikas finansējuma novirzīt kvalitatīviem kultūras 

un izglītības projektiem, kuri, kaut gan ir pelnījuši finansējumu, nesaņem ES atbalstu 

finanšu resursu trūkuma dēļ; 

24. aicina dalībvalstis atbalstīt integrētos teritoriālos kultūras projektus, piemēram, kultūras 

maršrutus, kas sekmē kvalitatīvu teritoriālo attīstību un publiskā un privātā sektora 

partnerības kultūras tūrisma jomā. 



 

PE616.606v03-00 6/7 AD\1148578LV.docx 

LV 

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU 
ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ 

Pieņemšanas datums 20.3.2018    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

23 

0 

4 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos 

Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa 

Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, 

Curzio Maltese, Rupert Matthews, Morten Messerschmidt, Luigi 

Morgano, John Procter, Yana Toom, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon 

Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, 

Krystyna Łybacka 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Elena Gentile, Liliana Rodrigues, Algirdas Saudargas 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

John Howarth, Luděk Niedermayer 

 



 

AD\1148578LV.docx 7/7 PE616.606v03-00 

 LV 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS 
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA 

23 + 

ALDE Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom 

EFDD Isabella Adinolfi 

ENF Dominique Bilde 

GUE/NGL Nikolaos Chountis, Curzio Maltese 

PPE Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Luděk Niedermayer, Algirdas Saudargas, 

Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej 

Zdrojewski, Milan Zver 

S&D Silvia Costa, Elena Gentile, John Howarth, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Liliana 

Rodrigues, Krystyna Łybacka 

 

0 - 

 

4 0 

ECR Rupert Matthews, Morten Messerschmidt, John Procter 

Verts/ALE Jill Evans 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums: 

+ : par 

- : pret 

0 : atturas 

 

 


