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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 Eiropas jaunajā 
paaudzē, sociālajā kohēzijā un Eiropas piederības sajūtas veidošanā; atkārtoti apstiprina, 
ka svarīgi ir būtiski palielināt programmas “Erasmus +” budžetu, jo to sagaida 
iedzīvotāji — par to liecina saņemto pieteikumu skaits, kas ievērojami pārsniedz 
pieejamo finansējumu; tādēļ aicina pienācīgi palielināt 2020. gada budžeta projektā 
finansējumu visās programmai “Erasmus +” paredzētajās budžeta pozīcijās; atkārtoti 
pauž Parlamenta atbalstu programmas “Erasmus +” budžeta trīskāršošanai nākamās 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) satvarā un savu nodomu uzstāt uz šo palielinājumu;

2. pauž nožēlu par Padomes ierosinātajiem programmas “Radošā Eiropa” 
samazinājumiem, kas negatīvi ietekmē tās nozīmi Savienības kultūras un radošo 
industriju atbalstīšanā un tādējādi Eiropas piederības izjūtas, sociālās kohēzijas, 
nodarbinātības un izaugsmes sekmēšanā; uzstāj, ka finansējuma līmeņiem būtu jāatbilst 
programmas mērķiem, un atgādina, ka programma pastāvīgi nesaņem pietiekamu 
finansējumu; tādēļ tā vietā, lai samazinātu, prasa atjaunot un pastiprināt budžeta 
pozīcijas, kurās paredzēti līdzekļi 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;

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;

5. aicina Komisiju izmantot uzmanību, ko piesaistīja Eiropas Kultūras mantojuma gads 
(EYCH) (2018. gads), lai izstrādātu saskaņotu ilgtermiņa stratēģiju kultūras mantojuma 
popularizēšanai un aizsardzībai Eiropā un šim nolūkam 2020. gadā un pēc tā 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, “Erasmus +”, EaSI, “Radošā 
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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. mudina saglabāt un nodrošināt Komisijas 2020. gada budžeta projektu multivides 
darbībām, tostarp Euranet + tīkla budžetam tajā budžeta pozīcijā, kas paredzēta rīcībai 
saistībā ar multividi;

8. pauž satraukumu par secinājumiem, kas izklāstīti Eiropas Revīzijas palātas ātrajā 
stāvokļa apskatā par Euronews, kurā norādīts, ka Finanšu regulā vairs nav atsauces uz 
to, ka Euronews darbojas Savienības vispārējās interesēs; tādēļ mudina Komisiju 
pārtraukt sadarbību ar Euronews.


