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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pauž nožēlu par to, ka, lai gan Komisija uzskata, ka ieguldījumi cilvēkos ir visaptveroša 
ES politikas prioritāte1, mazāk nekā 11 % no ES budžeta 2021.– 2027. gada daudzgadu 
finanšu shēmai (DFS) ir paredzēti apakškategorijai “Ieguldījumi cilvēkos”; aicina 
prioritātes papildināt ar finansējuma saistībām;

2. uzsver, ka programma “Erasmus+”, kura ir viena no veiksmīgākajām programmām, kas 
īstenota par ES budžeta līdzekļiem, ir ilgstoši bijusi populāra un sniegusi pievienoto 
vērtību ES pilsoņiem; atgādina, ka 2014.–2020. gada plānošanas periodā finanšu līdzekļu 
trūkuma dēļ no programmas “Erasmus+” pastāvīgi nebija iespējams finansēt augstas 
kvalitātes projektus; atbalsta mērķi tās budžetu ilgtermiņā palielināt desmitkārtīgi;

3. atkārtoti norāda uz Parlamenta nostāju, kas pausta tā 2018. gada 30. maija rezolūcijā par 
DFS un pašu resursiem2, ka tas savus DFS skaitļu aprēķinus balstīs uz salīdzināmām 
cenām, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos; tādēļ uzstāj, lai nākamās 
programmas “Erasmus” budžets nākamajā DFS būtu vismaz 41,1 miljards EUR (reālā 
izteiksmē trīskāršojies attiecībā pret 2014.–2020. gada DFS), un atgādina, ka pat šāds 
palielinājums ir krietni mazāks par Komisijas priekšsēdētāja, dažu dalībvalstu un 
pilsoniskās sabiedrības paustajām vēlmēm; pauž lielu neapmierinātību par DFS 
priekšlikumā ierosināto palielinājumu un tā izklāstu, kas mudina domāt, ka tas ir daudz 
lielāks, nekā tas faktiski ir relatīvā izteiksmē, un neļauj veikt pārredzamus salīdzinājumus;

4. uzsver kultūras un pilsoniskuma programmu vērtību un aicina nākamajā DFS abiem 
programmu veidiem palielināt izdevumus, jo īpaši ņemot vērā to, ka pašreizējā DFS ir 
pieredzēts hronisks finansējuma trūkums, kā arī to, ka ir svarīgi atbalstīt izglītošanu par 
pilsoniskuma jautājumiem; uzstāj, ka ir jādubulto saskaņā ar programmu “Radošā Eiropa” 
pieejamais finansējums (2,806 miljardi EUR salīdzināmās cenās 2021.–2027. gadam) 
papildus kopējiem programmas izdevumiem kultūrai vismaz 1 % apmērā nākamajā 
plānošanas periodā; uzskata, ka kultūras un radošajām industrijām vajadzētu būt ES 
programmu transversālai prioritātei; prasa, lai Tiesiskuma, tiesību un vērtību fonda sadaļai 
“Eiropa pilsoņiem” tiktu piešķirts budžets vismaz 1 EUR apmērā par katru pilsoni; 

5. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir Savienības pamatvērtības, 
un atkārtoti norāda, ka ir svarīgi censties uzlabot medijpratību, digitālo pratību, 
kiberhigiēnu un drošu uzvedību tiešsaistē; uzskata, ka cilvēku mudināšana kritiski un 
godīgi iesaistīties ES darbā prasa medijpratību un pilsonisko izglītību, kas arī palīdz 
veicināt nododamu prasmju apgūšanu; atzinīgi vērtē to, ka jaunajā programmas “Radošā 
Eiropa” priekšlikumā starpnozaru sadaļā ir paredzēts atbalsts plašsaziņas līdzekļu 
plurālismam un brīvībai un medijpratībai, jo tam būtu jādod iespēja paplašināt jau 
veiksmīgus izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības; turklāt atzīmē izcilo 
darbu, ko paveikuši Drošāka interneta centri, kuri pašlaik tiek atbalstīti, izmantojot 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta Eiropas Telekomunikāciju tīkla daļu, lai 

                                               
1 Pārdomu dokuments par finanšu nākotni, 2017. gada jūnijs.
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0226.
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veicinātu drošu bērnu uzvedību tiešsaistē; uzstāj, lai shēma tiktu turpināta nākamajā DFS 
un tās pašreizējais finansējuma līmenis aptuveni 12 miljonu EUR apmērā gadā būtu 
vismaz tikpat liels relatīvā izteiksmē;

6. atbalsta palielināto finansējumu, kas digitālajām prasmēm pieejams visās nākamās 
paaudzes DFS programmās, jo īpaši ESF+ (digitālās pamatprasmes) un programmā 
“Digitālā Eiropa” (padziļinātas digitālās prasmes); uzstāj, ka nepieciešams izstrādāt 
koordinētu politikas pieeju digitālajām prasmēm un maksimāli palielināt digitālo prasmju 
attīstībai paredzētā finansējuma efektivitāti;

7. uzskata, ka nākamās DFS galvenajam mērķim vajadzētu būt vērstam uz to, lai atjaunotu 
cilvēku uzticību Eiropas projektam; uzsver, ka, lai cilvēki varētu kritiski un godīgi 
iesaistīties ES darbā, ir vajadzīgs skaidrs, dinamisks, kvalitatīvs un neatkarīgs Eiropas 
lietu atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos; norāda uz budžeta pozīcijas “Rīcība saistībā ar 
multividi” nozīmi saistībā ar atbalstu skaidrai komunikācijai par ES un atbilstošu 
plašsaziņas līdzekļu kanālu, tostarp radio, televīzijas un tiešsaistes kanālu, kopuma 
nodrošināšanu; šajā sakarā atgādina savu pieprasījumu, lai Komisija veiktu visu pozīcijā 
“Rīcība saistībā ar multividi” pašreizējā DFS paredzēto darbību pārskatu, kas jāiesniedz 
Parlamentam, lai nodrošinātu, ka tās sasniedz tām noteiktos pamatmērķus un ka nākamā 
DFS nodrošina pareizo finansējuma līdzsvaru starp darbībām; turklāt atkārtoti uzsver, ka 
šīs budžeta pozīcijas samazināšana 2014.–2020. gada DFS ir būtiski kavējusi kanālu 
šķērsatbalsta efektivitāti, proti, nav izveidots ilgtermiņa finansēšanas mehānisms, lai 
atbalstītu Eiropas mēroga radiosakaru tīkla Euranet Plus izcilo darbu; uzstāj, ka līdzekļi 
budžeta pozīcijai “Rīcība saistībā ar multividi” 2014.–2020. gada DFS ir jāpalielina; 

8. uzsver, cik liela nozīme ir Komisijas korporatīvās komunikācijas pasākumiem, jo tie 
palīdz cilvēkiem iesaistīties Eiropas lietās un veicina pilsoņu informētu atbalstu Eiropas 
projektam; uzsver, ka šīm darbībām ir nepieciešama vienotāka komunikācijas stratēģija ar 
precīzu piedāvājumu, tostarp labāki centieni nodrošināt patiesu daudzvalodību; 

9. uzskata, ka ir jāatjauno pilsoņu uzticēšanās ES projektam, savukārt zināšanas par Eiropas 
integrācijas procesu un izpratne par Eiropas kultūru un vērtībām ir jāizplata pēc iespējas 
plašākam sabiedrības lokam; tādēļ prasa nākamajā DFS iekļaut īpašu darbību —
iespējams, balvu par projektiem, kas iesaista sabiedrību Eiropas integrācijas procesā un 
raisa kolektīvas, vietēja mēroga pārdomas par Eiropas nākotni;

10. nav pārliecināts par to, ka Eiropas Sociālā fonda minimālais palielinājums ir pietiekams, 
lai sasniegtu izvirzītos sociālos un darba tirgus mērķus, jo īpaši attiecībā uz jauniešu 
bezdarba samazināšanu un migrantu integrāciju;

11. uzstāj, ka ES budžetā un DFS programmās ir nepieciešams pienācīgs elastīgums, lai 
pielāgotos jaunām politikas prioritātēm un ārēju notikumu attīstībai; šajā sakarā aicina 
attiecībā uz DFS un visām programmām iekļaut saistošu un jēgpilnu termiņa vidusposma 
novērtēšanas un pārskatīšanas klauzulu, lai vajadzības gadījumā izdevumus varētu 
pielāgot politikas prioritātēm; atgādina, ka politikas prioritāšu noteikšana ietilpst vienīgi 
likumdevēja kompetencē un tādēļ tik ļoti nepieciešamais elastīgums ir cieši saistīts ar 
parlamentāro pārraudzību, kas nozīmē, ka īstenošanas aktus var izmantot tikai īstenošanai, 
bet nekad politiskām izvēlēm;

12. atzinīgi vērtē Komisijas centienus jauno DFS strukturēt un izklāstīt pārredzamākā un 
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vieglāk uztveramā veidā; atzinīgi vērtē izglītības, kultūras un pilsoniskuma programmu 
atrašanos vienā izdevumu kategorijā;

13. uzstāj, ka sinerģija starp programmām vienmēr jāsaprot kā veids, kā nodrošināt 
efektivitātes pieaugumu un vienkāršošanu, un tā nenozīmē zaļās gaismas došanu 
Komisijai pārvietot līdzekļus no vienas programmas uz citu vai veikt budžeta 
samazinājumus; atzinīgi vērtē Komisijas vispārējo politisko vēstījumu attiecībā uz 
sinerģiju, bet uzskata, ka pašlaik izstrādātie DFS programmu noteikumi neļauj 
likumdevējam saprast, kā šāda sinerģija ir jāpanāk, un programmas līdzekļu saņēmējiem 
— saprast, ko šāda sinerģija tiem varētu nozīmēt; uzstāj, ka juridiskajā pamatā ir jānosaka 
konkrētāki un pārredzamāki mehānismi sinerģijas panākšanai; 

14. uzsver, ka ar ES budžetu jāsniedz pierādāma Eiropas pievienotā vērtība, lai nodrošinātu 
ES finansējuma lietderīgu un atbilstošu izmantošanu; aicina turpināt tā principa izstrādi, 
kuru ieviesa pēdējā DFS un kurš paredz, ka projekti ir tiesīgi saņemt ES finansējumu tikai 
tad, ja to Eiropas pievienotā vērtība projekta pieteikumā ir pienācīgi pamatota; uzskata, 
ka, koncentrējoties uz Eiropas pievienoto vērtību, ir nepieciešams pienācīgi noteikt 
attiecīgajai darbībai specifiskus un izmērāmus kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus; 
attiecībā uz iniciatīvām izglītības un kultūras jomā uzsver, ka netaustāmi ieguvumi, 
piemēram, ar šādām iniciatīvām radītā sociālā ietekme, ir tikpat svarīgi kā materiālie 
sasniegumi; uzstāj, ka programmām, no kurām finansē izglītības un kultūras projektus, 
piemēram, ESF+ un struktūrfondiem, ir vajadzīgi piemēroti rādītāji, pēc kuriem novērtēt 
efektivitāti, veikt starpposma pārskatīšanu un galu galā informēt par nākamās paaudzes 
programmām;

15. atgādina, ka programmas īstenošana pašreizējā DFS sākotnēji bija lēna, palielinot iespēju, 
ka maksājumu saistības tiks pārnestas uz nākamo DFS un ka par tām būs jāveic norēķins 
saskaņā ar jaunajiem maksimālajiem maksājumu apjomiem; uzsver, ka ir jāizvairās no 
atkārtotas maksājumu krīzes, kā tas notika 2007.–2013. gada DFS beigās, jo izglītības un 
kultūras programmas saņēmēji bieži vien ir privātpersonas un mazas organizācijas, kas 
nevar atļauties kavēt maksājumus; norāda, ka maksājumu kavējumi nopietni apdraud 
programmas sniegtās priekšrocības un galu galā grauj uzticēšanos Eiropas projektam;

16. apņemas sniegt piekrišanu DFS regulas apstiprināšanai Padomē tikai kā daļu no paketes 
vienošanās, tostarp par ticamu priekšlikumu par pašu resursu sistēmas reformu.
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