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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+” ir stratēģisks ieguldījums, kas galvenokārt 
paredzēts Eiropas jaunajai paaudzei un atbalsta izglītības un apmācības iespējas visā 
Eiropā, palīdz palielināt sociālo kohēziju un veidot Eiropas piederības sajūtu, un 
tādējādi ir būtisks ieguldījums Savienības nākotnē; uzsver to, ka, kaut arī programmas 
“Erasmus+” budžets ir relatīvi mazs — tikai 1,8 % no pašreizējās daudzgadu finanšu 
shēmas (DFS) —, tā ir viena no vispazīstamākajām Savienības programmām; atkārtoti 
apstiprina, ka ārkārtīgi svarīgi ir būtiski palielināt programmas “Erasmus+” budžetu, lai 
labāk pielāgotu to lielajam pieprasījumam, par kura apmēru liecina saņemto pieteikumu 
skaits, kas ievērojami pārsniedz pieejamo finansējumu; tādēļ aicina par 10 % palielināt 
finansējumu 2020. gada budžeta projektā visās programmas “Erasmus+” budžeta 
pozīcijās, lai cīnītos pret zemajiem panākumu rādītājiem un dotu lielākam skaitam 
cilvēku iespēju gūt labumu no programmas; atkārtoti pauž Parlamenta atbalstu 
programmas “Erasmus+” budžeta trīskāršošanai nākamās DFS satvarā un savu nodomu 
uzstāt uz šo palielinājumu; 

2. stingri iebilst pret Padomes ierosinātajiem programmas “Radošā Eiropa” finansējuma 
samazinājumiem, kas negatīvi ietekmēs iespējas sasniegt tās mērķi — Savienības 
kultūras un radošo industriju atbalstīšanu un tādējādi Eiropas piederības izjūtas, sociālās 
kohēzijas, nodarbinātības un izaugsmes sekmēšanu; uzstāj, ka finansējuma līmeņiem 
būtu jāatbilst programmas mērķiem, un atgādina, ka programma pastāvīgi nesaņem 
pietiekamu finansējumu; tādēļ tā vietā, lai samazinātu, prasa par 10 % palielināt 
līdzekļus budžeta pozīcijās, kas paredzētas programmai “Radošā Eiropa”, lai veicinātu 
centienus kultūras un radošo industriju nostiprināšanā; atkārtoti pauž Parlamenta 
atbalstu programmas “Radošā Eiropa” budžeta dubultošanai nākamās DFS satvarā un 
savu nodomu uzstāt uz šo palielinājumu; aicina Komisiju turpināt atbalstīt kvalitatīvu 
Eiropas kultūras TV programmu daudzvalodu piedāvājumu visā Eiropā, izmantojot 
programmu “Radošā Eiropa”;

3. atzīst, ka ir ievērots Iestāžu nolīgums par Eiropas Solidaritātes korpusa finansēšanu un 
ir piešķirts atbilstīgs budžets programmas darbībai; norāda, ka programmas brīvprātīgā 
darba sadaļa ir izraisījusi lielu dalībnieku un organizāciju interesi; 

4. uzsver programmas “Eiropa pilsoņiem” nozīmi pilsoņu izpratnes par ES uzlabošanā un 
pilsoniskuma apziņas veicināšanā; tādēļ pauž nožēlu par Padomes ierosinātajiem 
budžeta samazinājumiem; prasa atjaunot un palielināt attiecīgās budžeta pozīcijas, lai 
veicinātu pilsoņu iesaisti un demokrātisko līdzdalību; uzsver, ka nākamajā DFS 
laikposmam no 2021. gada līdz 2027. gadam nākamajai programmai “Eiropa 
pilsoņiem” ir nepieciešams pienācīgs finansējums, lai gan tas būtu jāiekļauj Pilsoņu, 
vienlīdzības, tiesību un vērtību programmas satvarā; uzskata, ka Eiropas un pasaules 
līmenī būtu vēl vairāk jāstiprina pilsoniskā audzināšana, lai sniegtu informāciju, kas ir 
nepieciešama Savienības iestāžu struktūru izpratnei, un veidotu aktīvus pilsoņus, kas 
spētu iesaistīties pasaules mēroga jautājumu risināšanā un stāties pretī pašreizējām 
starptautiskajām sociāli politiskajām pārmaiņām;
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5. aicina Komisiju izmantot uzmanību, ko piesaistīja Eiropas Kultūras mantojuma gads 
(2018. gads), lai izstrādātu saskaņotu un ilgtspējīgu ilgtermiņa stratēģiju kultūras 
mantojuma popularizēšanai un aizsardzībai Eiropā, tostarp veicot pētījumus, un šim 
nolūkam 2020. gadā un turpmākā periodā piešķirt nepieciešamos līdzekļus; šajā 
sakarībā prasa, izmantojot attiecīgās DFS programmas, darīt pieejamu īpašu 
finansējumu; 

6. atzinīgi vērtē to, ka ar kultūru un izglītību saistītiem projektiem un infrastruktūru tiek 
atbalstīta virkne Savienības programmu un instrumentu, jo īpaši ESI fondi, ESIF un 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020”; atkārtoti aicina Komisiju veicināt saskaņotu 
sinerģiju starp visām Savienības programmām, piemēram, pamatprogrammu “Apvārsnis 
2020”, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, programmu “Erasmus+”, 
EaSI, programmu “Radošā Eiropa” un COSME, ESIF un ESI fondiem, lai palielinātu 
atbalstu projektiem izglītības, jaunatnes un sporta jomā, kā arī kultūras un radošajās 
industrijās; uzstāj, ka sinerģijas meklēšana nebūtu jāinterpretē kā Parlamenta 
apstiprinājums jebkādu līdzekļu pārdalei vai budžeta samazināšanai;

7. ņemot vērā to, ka tika veiksmīgi īstenota programmas “Erasmus+” sporta sadaļa, aicina 
Komisiju arī pievērst uzmanību dalībvalstu aizjūras teritorijām, kurās dzīvo vairāk nekā 
5 miljoni Savienības pilsoņu; šajā sakarībā DFS 2021.–2027. gadam ir vajadzīgas sporta 
sadaļai paredzētas reālas un pielāgotas budžeta pozīcijas, tostarp tādas, kurās ir 
paredzēti līdzekļi transnacionālām sanāksmēm programmas “Erasmus+” sporta 
programmas ietvaros;

8. aicina Komisiju uzlabot ārējo saziņu un saiknes ar iedzīvotājiem, lai cīnītos pret viltus 
ziņām un dezinformāciju un uzlabotu informācijas sniegšanu par Savienības veiktajām 
darbībām; uzsver multivides darbību nozīmi kopējas Eiropas sabiedriskās telpas un 
daudzvalodības veicināšanā; atzīst, ka Eiropas sabiedrībai ir vajadzīga spēcīga un 
neatkarīga žurnālistika, kas sniedz informāciju no Eiropas skatupunkta; tādēļ mudina 
Komisiju nodrošināt un palielināt 2020. gada budžeta projektā paredzētos līdzekļus 
multivides darbībām; šajā sakarībā prasa 2020. gada budžeta projektā par 5 % palielināt 
līdzekļus multivides darbībām paredzētajā budžeta pozīcijā, lai nodrošinātu, ka “Euranet 
Plus” atlikušajā DFS periodā veic savu svarīgo darbu; vienlaikus mudina Komisiju 
palielināt pārredzamību un pārskatatbildību multivides darbībām paredzētā budžeta 
izmantošanā, jo īpaši izveidojot dažādajām darbībām atbilstīgas konkrētas budžeta 
pozīcijas, kā arī veikt multivides darbībām izmantotā budžeta pilnīgu pārskatīšanu; 

9. pauž satraukumu par secinājumiem, kas izklāstīti Eiropas Revīzijas palātas ātrajā 
stāvokļa apskatā par Euronews, kurā ir uzsvērts, ka 85 % Euronews pieder privātiem 
investoriem un tikai 15 % — Savienības un trešo valstu raidorganizācijām un vietējās 
pašvaldības iestādēm, ka Euronews paredzētā Savienības finansiālā atbalsta sniegšanā 
trūkst pārredzamības un pārskatatbildības, ka uzraudzības un novērtēšanas mehānismi 
nav pietiekami stabili un ka Euronews nav pieejams lielākajai daļai Savienības 
iedzīvotāju; pauž īpašas bažas par konstatējumu, ka pēc Finanšu regulas pārskatīšanas 
2018. gadā, kad no tās tika svītrota atsauce uz struktūrām, kuras īsteno mērķi, kam ir 
vispārēja Savienības nozīme, dotācijas Euronews tiek piešķirtas saskaņā ar Finanšu 
regulas 195. panta pirmās daļas c) un f) punktu (struktūras ar de facto monopolu/ 
specifisku tehnisko kompetenci), nevis saskaņā ar Finanšu regulas 180. pantu 
(pasākumi, kas paredzēti, lai palīdzētu sasniegt Savienības politikas mērķi / tādu 
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struktūru darbība, kuru mērķis ietilpst Savienības politikā un atbalsta to), tādējādi 
netieši norādot, ka Euronews vairs neīsteno mērķi, kam ir vispārēja Savienības nozīme; 
ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, mudina Komisiju reaģēt uz visām bažām, ko 
Revīzijas palāta paudusi, veicot kanālam Euronews piešķirto līdzekļu uzraudzību, un 
atkārtoti izvērtēt savu pieeju sadarbībai ar Euronews; turklāt gadījumā, ja pamatlīgums 
ar Euronews tiek pagarināts uz laikposmu pēc 2020. gada, prasa, lai līguma termiņš 
nepārsniegtu divus gadus; turklāt mudina Komisiju apsvērt jaunus veidus, kā Eiropas 
skatītājiem sniegt neatkarīgu un visaptverošu informāciju par Eiropas lietām, ņemot 
vērā jauno tehnoloģisko attīstību un izmaiņas patērētāju ieradumos; tādēļ aicina 
Komisiju investēt līdzekļus dažādos informācijas instrumentos, kuru vidū varētu ietvert 
Euronews;

10. norāda uz izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību potenciālu; uzskata, ka 
atzinumus sniedzošajām Eiropas 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 tos šķietami ir 
ietekmējušas institucionālas vai personīgas vēlmes; atgādina, ka nespēja īstenot 
izmēģinājuma projektu vai sagatavošanas darbību Komisijā nekad nevar būt par iemeslu 
zemam novērtējumam; tādēļ aicina Komisiju apsvērt iespēju pārskatīt sākotnējo 
izvērtējumu procedūru, lai atvēlētu komitejām pietiekamu laiku izskatīt Komisijas 
sākotnējo izvērtējumu rezultātus; turklāt aicina Komisiju sniegt atgriezenisku 
informāciju par komitejas izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību īstenošanu, 
koncentrējoties uz veiksmīgiem un neveiksmīgiem projektiem.
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