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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda, ka izglītības, jaunatnes, kultūras un pilsonības jomas programmas joprojām ir 

svarīgs līdzeklis vispārējai informētības palielināšanai par mūsu kopīgo Eiropas identitāti; 

2. ņemot vērā programmas “Erasmus +” 30. gadadienas atzīmēšanu, atgādina, ka tā joprojām 

ir galvenā programma jauniešu mobilitātes veicināšanai, par ko liecina saņemto 

pieteikumu skaits, kas pārsniedz pieejamo finansējumu; pauž dziļu nožēlu par to, ka 

2019. gada budžeta projektā programmas “Erasmus +” ierosinātā finansējuma līmenis ir 

zemāks, nekā Parlaments būtu vēlējies, un tikai atspoguļo to, ka “Erasmus +” finansējuma 

līmenis tagad ir sasniedzis pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas (DFS) maksimālo 

apjomu, nenodrošinot pat atlikušo papildu finansējumu šai programmai saskaņā ar 

pārskatīto DFS; uzsver, ka ir jāpalielina finansējums, jo īpaši attiecībā uz pastāvīgajām 

mācībām un jaunatnes sektoru, cita starpā neformālo izglītību, un jānodrošina lielāka 

neaizsargāto grupu, jo īpaši jauniešu ar invaliditāti, līdzdalība; atkārtoti prasa nākamajā 

DFS programmai “Erasmus +” piešķirt trīskārtēju finansējumu, ņemot vērā programmas 

popularitāti un vienlaicīgi tās spēju veidot Eiropas piederības sajūtu un uzlabot 

nodarbinātības izredzes jauniešiem, kas piedalās “Erasmus +”; 

3. turklāt paredz nepieciešamību pašreiz tā dēvētajam Eiropas Solidaritātes korpusam, par 

kuru notiek apspriedes, nodrošināt atsevišķu budžeta pozīciju un atsevišķus resursus, ko 

veidotu iepriekšējā Eiropas Brīvprātīgo dienesta līdzekļi saistībā ar “Erasmus +” un 

papildu līdzekļi, kuru avots būtu tikai nepiešķirtās rezerves; 

4. uzsver programmas “Radošā Eiropa” nozīmi attiecībā uz atbalstu Savienības 

audiovizuālajai un kultūras nozarei; uzsver, ka finansējuma līmenim ir jāatbilst 

programmas mērķiem, jo īpaši attiecībā uz kultūras apakšprogrammu, kura pastāvīgi tiek 

nepietiekami finansēta un kurai tādējādi ir grūtības sniegt apmierinošus rezultātus, kas 

rada kandidātu neapmierinātību attiecībā uz viņu vēlmēm; uzsver, ka zemais sekmīgo 

projektu īpatsvars liecina par nepietiekamu finansējumu, kas neatbilst programmas 

vērienīgajiem mērķiem; uzskata, ka programmas “Radošā Eiropa” starpnozaru sadaļas 

pastiprināšana varētu ļaut Komisijai pastiprināt centienus, lai apkarotu viltus ziņas, gan 

uzlabojot darbu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes jomā, gan veicinot nozaru dialogu; 

visbeidzot uzskata, ka sinerģijas izmantošana starp Eiropas Stratēģisko investīciju fondu 

(ESIF) un Kultūras un radošās nozares garantiju mehānismu būtu jāturpina, cita starpā lai 

kultūras un radošās nozares varētu pilnībā īstenot savu divējādo vērtību attiecībā uz 

Eiropas kultūras un valodu daudzveidības aizsardzību un izcelšanu un kvalitatīvu 

darbvietu radīšanu, ilgtspējīgas izaugsmes veidošanu un inovācijas un ražošanas 

veicināšanu; uzsver, ka, izmantojot ESIF, būtu jānodrošina ievērojams finansiāls 

ieguldījums investīcijām izglītībā, apmācībā un pētniecībā un ka kultūras un radošajām 

nozarēm būtu jāsniedz pienācīgs atbalsts; uzsver, ka individualizēts, nozarei pielāgots 

atbalsts ir būtisks, lai nodrošinātu, ka kultūras un radošās nozares izmanto ESIF 

aizdevumus; 

5. ņem vērā interesi, ko radījusi Eiropas Kultūras mantojuma gada īstenošana 2018. gadā; 

tādēļ prasa ar Eiropas Kultūras mantojuma gadu saistītos pārvaldības pasākumus un 
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instrumentus turpināt izmantot arī pēc 2018. gada, cita starpā izmantojot citās daudzgadu 

programmās, piemēram, pētniecības, ārējās darbības, kohēzijas programmās, programmas 

“Erasmus +” un kultūras mantojuma digitalizācijas iniciatīvās, īpaši paredzētu 

finansējumu, un iekļaut tos “Digitālās izglītības rīcības plānā”; 

6. mudina Komisiju sagatavot visu pozīcijā “Rīcība saistībā ar multividi” paredzēto darbību 

pārskatu, kas jāiesniedz Parlamentam, lai nodrošinātu, ka tās sasniedz tām noteiktos 

pamatmērķus un ka nākamajā DFS tiek nodrošināts pareizs finansējuma līdzsvars attiecībā 

uz visām darbībām; atgādina, ka pozīcija “Rīcība saistībā ar multividi” tika izveidota, lai 

finansētu pilsoņu vispārīgu informēšanu par Savienības darbību ar mērķi nodrošināt 

Savienības iestāžu darba, pieņemto lēmumu un Eiropas celtniecības posmu pamanāmību; 

tādēļ mudina Komisiju pašreizējās darbības šajā pozīcijā, kas kalpo citiem mērķiem, 

finansēt, izmantojot citas attiecīgās budžeta pozīcijas; prasa 2019. gadam piešķirt papildu 

finansējumu, lai nodrošinātu “Euranet Plus” darbu atlikušajā DFS posmā; tomēr uzsver, 

ka tīkla pašreizējā pastāvēšana, balstoties uz principu “no rokas mutē”, ir neilgtspējīga, un 

prasa nākamajā DFS nodrošināt ilgtermiņa finansējuma pamatu;  

7. norāda uz sekmīgajiem rezultātiem, ko sniegusi sagatavošanas darbība “Eiropas kultūras 

TV programmu subtitrēšana visā Eiropā”, kuru pašlaik īsteno ARTE Europe un kura pēc 

2018. gada vairs nevarēs saņemt ES budžeta atbalstu; uzsver, ka šis projekts ļauj Eiropas 

kultūras saturu translēt piecās (un drīz sešās) ES valodās, tādējādi vēršoties pie aptuveni 

70 % ES iedzīvotāju viņu dzimtajā valodā, izmantojot dažādas plašsaziņas līdzekļu 

platformas; uzskata, ka auditorija ir ļoti labi uzņēmusi projektu, un tas ievērojami veicina 

pārrobežu piekļuves Eiropas kultūras saturam uzlabošanu un starpkultūru apmaiņas 

popularizēšanu; tādēļ mudina Komisiju arī turpmāk attiecībā uz kvalitatīvām 

programmām atbalstīt daudzvalodu piekļuvi daudziem ES iedzīvotājiem, iekļaujot 

subtitrēšanas iniciatīvu esošā programmā vai budžeta pozīcijā, piemēram, programmā 

“Radošā Eiropa”; 

8. ņemot vērā nopietno situācijas pasliktināšanos Eiropā preses un plašsaziņas līdzekļu 

brīvības jomā, prasa visu atlikušo DFS laikposmu nodrošināt Florencē esošā Plašsaziņas 

līdzekļu plurālisma un brīvības centra (CMPF) un Leipcigā esošā Eiropas Preses un 

plašsaziņas līdzekļu brīvības centra (ECPMF) pastāvēšanu un 2019. gadā nodrošināt 

papildu finansējuma pieejamību šim nolūkam; norāda, ka šie centri nevainojami papildina 

viens otra darbības, un mudina Komisiju nākamajā DFS nodrošināt tiem ilgtermiņa 

finansējuma pamatu, kas ļautu tiem pēc iespējas neatkarīgāk attīstīties kā efektīviem 

Eiropas instrumentiem, lai aizsargātu plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu un 

sniegtu bīstamās situācijās esošiem žurnālistiem individuāli pielāgotu palīdzību un 

atbalstu; 

9. uzsver programmas “Eiropa pilsoņiem” vērtību iedzīvotāju izpratnes palielināšanā par 

Savienību un pilsonības apziņas veicināšanā, kā arī attiecībā uz darbības atbalstu, ko tā 

sniedz Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kurām ir svarīga loma Savienībā un 

kurām ir nepieciešama mērķtiecīga finansiāla palīdzība; atkārtoti pauž apņemšanos 

uzlabot programmas finansējuma līmeni, izmantojot visus pieejamos līdzekļus, lai 

palielinātu projekta panākumu rādītājus 2019. gadā, kad notiks Eiropas Parlamenta 

vēlēšanas, un pēc tam, nodrošinot atbilstīgu finansējuma līmeni; atgādina, ka 2018. gada 

budžetā, neraugoties uz Parlamenta iebildumiem, Komisija samazināja programmas 

“Eiropa pilsoņiem” budžetu par EUR 740 000 salīdzinājumā ar finanšu plānojuma 
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skaitļiem, lai veicinātu Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI); tādēļ pauž nožēlu par to, ka 

saskaņā ar 2018. gada janvārī Komisijas sagatavoto atjaunināto finanšu plānojumu no 

programmas “Eiropa pilsoņiem” tiks izmantoti papildu EUR 2,5 miljoni (EUR 1,1 miljons 

2019. gadā un EUR 1,4 miljoni 2020. gadā), lai finansētu uzlaboto EPI, kas, kā norādīts 

atjauninātajā plānojumā, ir paredzēts jaunās EPI regulas priekšlikumā; norāda, ka nedz 

pašā priekšlikumā, nedz tam pievienotajā tiesību akta priekšlikuma finanšu pārskatā nav 

nekādu atsauču uz to, kā tiks ietekmēts programmas “Eiropa pilsoņiem” budžets; atgādina, 

ka, izskatot ierosināto tiesību aktu, Parlamenta rīcībā ir jābūt visiem faktiem, un atgādina 

Komisijai par tās pienākumu publiskot šos faktus; uzsver savu apņemšanos nodrošināt to, 

lai programma “Eiropa pilsoņiem” darbotos efektīvi un būtu pienācīgi finansēta, savu 

stingro nostāju pret ierosināto budžeta samazinājumu un savu nodomu atcelt šos 

samazinājumus 2019. un 2020. gada budžeta procedūrās; 

10. mudina Komisiju uzlabot sinerģiju starp kultūras un izglītības programmām un 

finansējumu, kas pieejams no citām programmām un instrumentiem, jo īpaši Eiropas 

strukturālajiem un investīciju (ESI) fondiem, ESIF un pamatprogrammas “Apvārsnis 

2020”; šajā sakarībā atgādina, ka ar kultūru un izglītību saistīto projektu apmērs 2007.–

2013. gada un 2014.–2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda plānošanas periodos 

ir bijis vismaz EUR 11 miljardi; 

11. uzsver Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) nozīmīgo lomu cīņā pret jauniešu 

bezdarbu; uzsver, ka JNI ir nepieciešams finansējums, kas pienācīgi atbilst tās 

noteiktajiem mērķiem, un lielāka sinerģija starp JNI, Eiropas Sociālo fondu un dalībvalstu 

budžetiem; 

12. aicina Komisiju nodrošināt pietiekamu budžeta finansējumu, lai palielinātu informētību 

par 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām un efektīvāk atspoguļotu tās plašsaziņas 

līdzekļos, jo īpaši nolūkā palielināt zināšanas par vadošajiem kandidātiem 

(Spitzenkandidaten) — kandidātiem Komisijas priekšsēdētāja amatam; 

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

palīdzību var izmēģināt pasākumus Savienības politikas jomās un ieviest jaunas 

inovatīvas iniciatīvas, kas varētu kļūt par Savienības ilgtermiņa pasākumiem; 

14. atgādina, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības rada īpaši akūtas problēmas 

Eiropas skolām, īpaši ņemot vērā angļu valodas plūsmas lielumu (aptuveni 21 % no 

kopējā skolēnu skaita) un angļu valodas kā otrās valodas pārsvaru (61 % no visiem 

skolēniem 2016./2017. mācību gadā); atzinīgi vērtē panākumus, kas gūti līdzšinējās 

sarunās, un jo īpaši provizorisko vienošanos par pārejas periodu, kurā Apvienotā Karaliste 

turpinātu pildīt Eiropas skolu konvencijas puses saistības līdz 2020./2021. mācību gada 

beigām; tomēr norāda, ka joprojām pastāv būtiski ar budžetu un izglītību saistīti jautājumi 

attiecībā uz kvalitatīvas mācīšanas angļu valodā nodrošināšanu ilgtermiņā un to, lai arī 

turpmāk Apvienotajā Karalistē tiktu atzīts Eiropas vispārējās vidējās izglītības diploms 

(European Baccalaureate), neraugoties uz izstāšanās līguma projekta 120. pantā 

izklāstītajiem noteikumiem; mudina Komisiju un Valdi ziņot Kultūras un izglītības 

komitejai par saviem ilgtermiņa plāniem ar Brexit saistīto problēmu risināšanai; 

15. atzinīgi vērtē pēdējos gados īstenotos centienus, lai risinātu ar maksājumu kavēšanos 

saistīto problēmu; norāda, ka kavēšanās saistībā ar līgumu noslēgšanu starp attiecīgajām 

struktūrām un līdzekļu saņēmējiem, kā arī novēloti maksājumi rada risku, ka Komisija 
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nevarēs pilnībā īstenot programmas; norāda, ka, palielinot saistību apropriācijas, ir 

vienlaicīgi attiecīgi jāpalielina maksājumu apropriācijas, lai nodrošinātu savlaicīgus 

maksājumus; 

16. uzsver iekļaujoša procesa nozīmīgumu un prasa Parlamenta plenārsēdēs ieviest 

surdotulkojumu;  

17. uzsver migrantu un bēgļu integrācijas nozīmīgumu un to, ka, vienlīdzīgas piekļuves 

izglītībai, mācībām un māceklībai nodrošināšana viņu jaunajā dzīvesvietas valstī, kā arī 

šādas piekļuves nodrošināšana šajā valstī raksturīgajai kultūrai palīdz viņiem justies 

pieņemtiem, integrētiem un pārcelties; 

18. atzīst dabas un kultūras mantojuma sociālo vērtību un priekšrocības, kas rodas, ja tā 

potenciālu izmanto kā ekonomikas virzītājspēku; 

19. 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. 
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