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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atgādina, ka programma “Erasmus +” joprojām ir augsti novērtēta un ļoti populāra 

programma jauniešu mācību mobilitātes veicināšanai, par ko liecina saņemto 

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

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

ievērojami zemāks, nekā Parlaments būtu vēlējies, nepārsniedzot pašreizējā DFS 

plānotos skaitļus, tostarp nenodrošinot atlikušo papildu finansējumu šai programmai 

saskaņā ar pārskatīto DFS; tādēļ prasa par 20 % palielināt finansējumu, pārsniedzot 

2019. gada budžeta projektā (2019. gada BP) paredzēto līmeni, visās četrās “Erasmus 

+” budžeta pozīcijās, lai nodrošinātu pašreizējās vajadzības, reaģētu uz pilsoņu vēlmēm 

attiecībā uz šo programmu un sniegtu Eiropas jauniešiem tādas nākotnes iespējas, kādas 

tie sagaida no ES; šajā sakarībā atkārtoti atbalsta “Erasmus +” finansējuma 

trīskāršošanu nākamajā DFS un atkārtoti pauž apņemšanos cīnīties par šo palielinājumu; 

2. atkārtoti pauž bažas par veidu, kādā sākotnēji bez jebkāda juridiska pamata un bez 

atsevišķas budžeta pozīcijas tika izveidots Eiropas Solidaritātes korpuss; turklāt pauž 

neapmierinātību par to, ka galīgais lēmums par finansējuma avotiem šim korpusam, 

izņemot finansējuma paredzēšanu “Erasmus +”, ir jāpieņem ikgadējā budžeta 

procedūrā; apstiprina, ka rūpīgi pārbaudīs Komisijas grozījumu vēstuli, lai nodrošinātu 

trīspusējās vienošanās pilnīgu ievērošanu; 

3. uzsver programmas “Radošā Eiropa” nozīmi attiecībā uz atbalstu ES audiovizuālajai un 

kultūras nozarei un prasa nodrošināt programmas mērķiem atbilstošu finansējuma 

līmeni; attiecībā uz apakšprogrammu “MEDIA” norāda — lai finansētu visus 

kvalitatīvos projektus, budžets būtu jāpalielina par aptuveni 44 %; tādēļ prasa 

ievērojami palielināt finansējumu par 22 % salīdzinājumā ar 2019. gada BP, lai 

uzlabotu zemo sekmīgo pieteikumu rādītāju, palielinātu atbalstu Eiropas kinoteātru tīklu 

atbalstam un iekļautu un finansētu sekmīgo sagatavošanas darbību kultūras satura 

subtitrēšanai, neapdraudot pamatdarbību finansēšanu; atgādina, ka gan 

apakšprogrammas “Kultūra”, gan starpnozaru daļas finansējums pastāvīgi ir 

nepietiekams, un prasa palielināt finansējumu abām pozīcijām par vismaz 10 % 

salīdzinājumā ar 2019. gada BP; attiecībā uz apakšpasākumu “Kultūra” ierosina 

papildus 10 % palielinājumam nodrošināt papildu finansējumu EUR 3 miljonu apmērā, 

pārsniedzot 2019. gada BP paredzēto līmeni, lai pastiprinātu jau sekmīgo, bet pašlaik 

ierobežoto izmēģinājuma darbību mākslinieku un kultūras jomas speciālistu individuālo 

mobilitāti, gatavojoties nākamajai programmai “Radošā Eiropa”; 

4. ar gandarījumu norāda, ka jaunajā programmas “Radošā Eiropa” priekšlikumā 

starpnozaru sadaļā ir paredzēts atbalsts plašsaziņas līdzekļu plurālismam un brīvībai un 

plašsaziņas līdzekļu lietotprasmei; vienlaikus prasa palielināt līdzekļus budžeta pozīcijā 

digitālajam saturam un audiovizuālo un citu plašsaziņas līdzekļu nozarēm (09 02 05), lai 

pastiprinātu centienus viltus ziņu apkarošanai, uzlabojot darbu plašsaziņas līdzekļu 

lietotprasmes jomā, un sniegt tiešu atbalstu organizācijām, kas uzrauga un veicina 

plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu; 
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5. atzinīgi vērtē mūzikas nozarei paredzēta atbalsta iekļaušanu jaunajā programmā 

“Radošā Eiropa”; norāda, ka tā pamatā ir Komisijas izmēģinājuma iniciatīvas un 

komitejas ierosinātās sagatavošanas darbības “Eiropu pāršalc mūzika” sekmīgie 

rezultāti; 

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

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

noteiktos pamatmērķus; prasa 2019. gadam piešķirt EUR 4,2 miljonus saistību 

apropriācijās, lai nodrošinātu “Euranet Plus” nozīmīgo darbu atlikušajā DFS posmā; 

atkārtoti norāda, ka tīkla pašreizējā pastāvēšana, balstoties uz principu “no rokas mutē”, 

ir neilgtspējīga un tādēļ ir jānodrošina ilgtermiņa risinājums; norāda, ka “Euranet Plus” 

finansējuma mērķis no 2020. gada turpmākajam laikposmam ir nodrošināt EUR 8,4 

miljonus gadā; 

7. uzsver programmas “Eiropa pilsoņiem” nozīmi, lai palielinātu pilsoņu izpratni par ES 

un veicinātu pilsoniskuma apziņu; uzsver, ka paredzētais samazinājums programmai, lai 

finansētu uzlaboto Eiropas pilsoņu iniciatīvu, nebūtu jāveic; pauž nožēlu par to, ka 

jaunās Eiropas pilsoņu iniciatīvas tiesību aktu priekšlikumā nebija sīki izklāstīta 

ietekme uz programmas “Eiropa pilsoņiem” budžetu, tādējādi nesniedzot likumdevējam 

būtisku informāciju; papildus šo līdzekļu atjaunošanai budžeta pozīcijā prasa par 10 % 

palielināt finansējumu salīdzinājumā ar 2019. gada BP, balstoties uz pašreizējās DFS 

plānošanas rādītājiem, lai nodrošinātu minimālo nepieciešamo palielinājumu 

programmai, kurai pastāvīgi ir nepietiekams finansējums un zems sekmīgu projektu 

īpatsvars, kas rada pieteikumu iesniedzēju neapmierinātību attiecībā uz viņu vēlmēm; 

8. atgādina, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas 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); uzskata, ka joprojām ir jārisina 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; 

9. atgādina, ka ar kultūru un ar izglītību saistītie projekti tiek atbalstīti, izmantojot vairākas 

Savienības programmas un instrumentus, jo īpaši ESI fondus, ESIF un 

pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”; mudina Komisiju uzlabot programmu savstarpējo 

sinerģiju, lai nodrošinātu līdzekļu efektīvu izlietojumu; aicina Komisiju jo īpaši pilnībā 

izmantot iespējamo starp dažādām ES programmām, piemēram, “Apvārsnis 2020”, 

Eiropas Infrastruktūras savienošanas instruments, Erasmus +, EaSI, “Radošā Eiropa” un 

COSME, kā arī starp ESIF un ESI fondiem pastāvošo sinerģiju, lai atbalstītu vairāk 

projektu kultūras un radošo nozaru jomā; 

10. 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; uzsver, ka 

vairāki pašreizējā Parlamenta sasaukumā komitejas ierosinātie izmēģinājuma projekti 
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un sagatavošanas darbības ir bijuši ārkārtīgi sekmīgi, sagatavojot pamatu jaunas 

paaudzes izglītības un kultūras programmu izstrādei; pauž nožēlu par to, ka atzinumus 

sniedzošajām Parlamenta komitejām ir ļoti maz laika, lai izskatītu novērtējumus un 

piezīmes Komisijas veiktajos izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību 

sākotnējos izvērtējumos; turklāt pauž nožēlu par to, ka dažos gadījumos Komisijas 

sniegtie novērtējumi un piezīmes nav pilnībā objektīvi un šķietami tos ir ietekmējušas 

institucionālas vai personīgas vēlmes; atgādina, ka nespēja īstenot izmēģinājuma 

projektu vai sagatavošanas darbību Komisijā nekad nevar būt par iemeslu zemam 

novērtējumam; 

11. mudina Budžeta komiteju pārskatīt procedūru, ko piemēro, lai izskatītu izmēģinājuma 

projektus un sagatavošanas darbības un lemtu par tiem, jo pašlaik tai trūkst 

pārredzamības un tā nenodrošina pietiekamas iespējas atsevišķām atzinumus 

sniedzošajām komitejām izstrādāt politiskās prioritātes saistībā ar izmēģinājuma 

projektiem un sagatavošanas darbībām to attiecīgajās politikas jomās; prasa Budžeta 

komitejai aktīvāk sadarboties ar konkrētajām atzinumus sniedzošajām komitejām, pirms 

tā balso par izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību kopumu, un apsvērt, kā tā 

varētu deleģēt lielāku atbildību atzinumus sniedzošajām komitejām, iespējams, piešķirot 

katrai komitejai nesaistošu finansējumu, kas balstīts cita starpā uz tādiem kritērijiem kā 

Parlamenta prioritātes un iepriekšējie izdevumi konkrētajā politikas jomā, lai tās 

pieņemtu pašas savus prioritāros izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības; 

uzskata, ka šāda pieeja varētu palīdzēt reaģēt uz Komisijas kritiku par pārmērīgi plašo 

izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību priekšlikumu klāstu pēdējos gados, 

veicinot mērķtiecīgāku un uz prioritātēm balstītu metodi komitejās. 
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