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ĪSS PAMATOJUMS

Pamatinformācija

Savā priekšlikumā daudzgadu finanšu shēmai (DFS) 2014.–2020. gadam Komisija nolēma 
saglabāt atbalstu kultūras un radošajām nozarēm kā būtisku nākamās finanšu shēmas 
elementu un ierosināja vienotu pamatprogrammu „Radošā Eiropa”, tajā apvienojot 
programmas „Kultūra”, „MEDIA” un „MEDIA Mundus” un ietverot jaunu finanšu fondu, lai 
uzlabotu kultūras un radošajās nozarēs strādājošo mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) un
organizāciju piekļuvi finansējumam. Atbilstoši Eiropas Parlamenta 2011. gada 12. maija 
rezolūcijai (2010/2156) šīs nozares veido stratēģijas „Eiropa 2020” un nākamās DFS pamatu.

Kultūras un radošās nozares ietver — jo īpaši, bet ne tikai — tādas nozares kā arhitektūra un 
dizains, māksla un amatniecība, audiovizuālā un multivides joma, grāmatas un preses 
izdevumi, kultūras mantojums un arhīvi, bibliotēkas, mūzika, izpildītājmāksla, videospēles un 
vizuālā māksla. Šīs nozares sniedz būtisku ieguldījumu darbvietu radīšanā un ekonomiskās 
izaugsmes veicināšanā Eiropā — 2008. gadā tās veidoja 4,5 % no Eiropas kopējā IKP un 
tajās bija nodarbināti aptuveni 3,8 % darbaspēka (8,5 miljoni darbavietu). Papildus šo 
nozaru tiešajam ieguldījumam IKP tās arī nodrošina papildu ietekmi uz citām ekonomikas 
nozarēm, piemēram, tūrismu, un nodrošina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 
saturu. Plašākā nozīmē radošumam būs būtiska nozīme modernās izglītības jomā, un tas 
palīdzēs sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus. Radošums sekmēs inovācijas, 
uzņēmējdarbību, kā arī gudru un ilgtspējīgu izaugsmi un veicinās sociālo iekļaušanu.

Budžets

Ierosinātais budžets programmai „Radošā Eiropa” nākamajā DFS ir EUR 1,8 miljardi
pretstatā EUR 1,17 miljardiem pašreizējā DFS kopā trim programmām — programmai 
„Kultūra” (EUR 400 miljoni), „MEDIA” (EUR 755 miljoni) un „MEDIA Mundus” (EUR 15 
miljoni), ko jaunajā programmā apkopos vienā. Jaunajai programmai būs trīs šādas daļas ar 
attiecīgiem piešķīrumiem: 15 % starpnozaru daļai, 30 % daļai „Kultūra” un 55 % daļai 
„MEDIA”. Referente atzinīgi vērtē ierosināto Savienības līmeņa budžeta finansējuma 
palielinājumu kultūras un radošajām nozarēm. Tajā pašā laikā referente arī uzsver, ka 
plānotais procentuālais finansējuma dalījums būtu jāiekļauj pašā tiesību akta tekstā, ne vien 
tam pievienotajā finanšu pārskatā. Tāpat tiesību akta tekstā būtu jāiekļauj jaunā kultūras un 
radošo nozaru finanšu fonda struktūras un īstenošanas detalizēts apraksts. Referente arī 
norāda, ka likumdošanas priekšlikumā minētais finansējums ir tikai norāde likumdevējai 
iestādei un to nevar apstiprināt, pirms nav panākta vienošanās par priekšlikumu regulai, ar ko 
nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam.

Mērķi

Programmas vispārējie mērķi būs šādi: i) aizsargāt un veicināt Eiropas kultūru un valodu 
daudzveidību, kā arī ii) nostiprināt nozares konkurētspēju; tādējādi tā sekmēs stratēģijas 
„Eiropa 2020” un tās pamatiniciatīvu īstenošanu. Konkrētie mērķi ir šādi:

 atbalstīt Eiropas kultūras un radošo nozaru spēju darboties transnacionāli, tostarp 
nostiprinot attiecības un tīklus starp operatoriem;
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 veicināt kultūras un radošo darbu un operatoru transnacionālu apriti, kā arī jaunu 
auditoriju piesaisti Eiropā un ārpus tās;

 nostiprināt kultūras un radošo nozaru finansiālo spēju;
 atbalstīt transnacionālo sadarbību politikas jomā, lai veicinātu politikas attīstību, 

inovācijas, auditorijas paplašināšanu un jaunus uzņēmējdarbības modeļus.

Referente uzskata, ka kultūras un radošo nozaru starptautiskie aspekti nav pietiekami skaidri 
izklāstīti un ka Komisijas priekšlikumā nav iekļautas nozīmīgas programmas „Media 
Mundus” daļas. Referente cenšas likumdošanas priekšlikumā atkārtoti ieviest vispārējās 
sadarbības galvenos elementus.
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GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības komiteju ziņojumā 
iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a norāda, ka likumdošanas 
priekšlikumā minētais finansējums ir tikai 
norāde likumdevējai iestādei un to nevar 
apstiprināt, pirms nav panākta vienošanās 
par priekšlikumu regulai, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam;

Pamatojums

Skaitļus, kas paredzēti tematiskajos juridiskajos pamatos nevar uzskatīt par galīgiem, jo 
sarunas par DFS vēl turpinās un tiek ievērots princips „nekas nav izlemts, pirms viss nav 
izlemts”.

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.b atgādina par 2011. gada 8. jūnija 
rezolūciju par ieguldījumu nākotnē —
jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai Eiropai1; atkārto, ka bez 
pietiekamiem papildu resursiem 
nākamajā daudzgadu finanšu shēmā 
Savienība nespēs īstenot esošās politikas 
prioritātes un jaunos uzdevumus, kuri 
noteikti Lisabonas līgumā, un nespēs 
reaģēt neparedzētās situācijās; prasa 
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Padomei, ja tā šai pieejai nepiekrīt, 
skaidri norādīt, no kurām tās politikas 
prioritātēm vai projektiem būtu iespējams 
pilnībā atteikties, pat neraugoties uz to 
apliecināto Eiropas pievienoto vērtību; 
norāda, ka, pat palielinot nākamās DFS 
resursu līmeni par vismaz 5 % 
salīdzinājumā ar 2013. gada līmeni, 
Savienības saskaņotos mērķus un 
saistības un Savienības solidaritātes 
principu iespējams īstenot tikai ierobežoti;
______________
1Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Pamatojums

Ja Padome samazinās DFS apjomus, EP to mudinās noteikt „negatīvās prioritātes", neņemot 
vērā pasākumu iepriekš apliecināto pievienoto vērtību un jaunos uzdevumus, kas Savienībai 
jāpilda pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) mērķis ir panākt Eiropas tautu 
ciešāku vienotību un tajā cita starpā 
Savienībai ir uzticēts uzdevums veicināt 
dalībvalstu kultūru uzplaukumu, 
respektējot to nacionālās un reģionālās 
atšķirības un vienlaikus nodrošinot 
vajadzīgos apstākļus Savienības 
rūpniecības konkurētspējai. Šajā saistībā 
Savienība vajadzības gadījumā atbalsta un 
papildina dalībvalstu darbības, lai ņemtu 
vērā kultūru un valodu daudzveidību, 
nostiprinātu Eiropas kultūras un radošo 
nozaru konkurētspēju un palīdzētu 
pielāgoties pārmaiņām rūpniecībā, 
izmantojot profesionālo apmācību.

(1) Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) mērķis ir panākt Eiropas tautu 
ciešāku vienotību un tajā cita starpā 
Savienībai ir uzticēts uzdevums veicināt 
dalībvalstu kultūru uzplaukumu, 
respektējot to nacionālās un reģionālās 
atšķirības un vienlaikus nodrošinot 
vajadzīgos apstākļus Savienības 
rūpniecības konkurētspējai. Šajā saistībā 
Savienība vajadzības gadījumā atbalsta un 
papildina dalībvalstu darbības, lai 
veicinātu kultūru un valodu daudzveidību, 
nostiprinātu Eiropas kultūras un radošo 
nozaru konkurētspēju un palīdzētu 
pielāgoties pārmaiņām rūpniecībā, 
izmantojot profesionālo apmācību.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropas Komisijas paziņojumā 
„EIROPA 2020. Stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” 
(stratēģija „Eiropa 2020”) ir izklāstīta 
stratēģija, lai palīdzētu Savienībai kļūt par
gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
ekonomiku, kas nodrošina augstus 
nodarbinātības līmeņus, produktivitāti un 
sociālo kohēziju. Šajā stratēģijā Komisija 
norādīja, ka Savienībai jānodrošina 
pievilcīgāki pamatnosacījumi inovācijām 
un radošumam, tostarp ar stimuliem uz 
zināšanām pamatotu uzņēmumu izaugsmei 
un ar kultūras un radošo nozaru plašāku 
piekļuvi finansējumam.

(7) Eiropas Komisijas paziņojumā 
„EIROPA 2020. Stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” 
(stratēģija „Eiropa 2020”) ir izklāstīta 
stratēģija, lai palīdzētu Savienībai kļūt par 
gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
ekonomiku, kas nodrošina augstus 
nodarbinātības līmeņus, produktivitāti un 
sociālo kohēziju. Šajā stratēģijā Komisija 
norādīja, ka Savienībai jānodrošina 
pievilcīgāki pamatnosacījumi inovācijām 
un radošumam, tostarp ar stimuliem uz 
zināšanām pamatotu uzņēmumu izaugsmei 
un ar kultūras un radošo nozaru plašāku 
piekļuvi finansējumam. Taču kultūras 
jomā nodarbināto personu iespējas 
darboties visā Eiropā ir būtiski 
samazinājušās, jo samazinājies ir 
dalībvalstu piešķirtais finansējums. Tāpēc 
nav iespējams sasniegt nodarbinātības un 
radošo nozaru mērķus, būtiski 
nepalielinot finansējumu radošajai 
mobilitātei un kopējiem pasākumiem visā 
Eiropā un ārpus tās robežām.

Pamatojums

Finanšu krīzes ietekmē ir samazinājies radošajām un kultūras nozarēm piešķirtais dalībvalstu 
finansējums. Tāpēc šie zaudējumi ir daļēji jākompensē no Eiropas fondiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Digitalizācija būtiski ietekmē to, kā 
tiek izstrādātas, izplatītas, patērētas un 
monetizētas kultūras un radošās preces un 

(11) Digitalizācija būtiski ietekmē to, kā 
tiek izstrādātas, izplatītas, patērētas un 
monetizētas kultūras un radošās preces un 
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pakalpojumi, kā arī to, kā tiem piekļūst. Šīs 
pārmaiņas Eiropas kultūras un radošajām 
nozarēm piedāvā lielas iespējas. Zemākas 
izplatīšanas izmaksas, jauni izplatīšanas 
kanāli un jaunas iespējas nišas produktiem 
var sekmēt piekļuvi un palielināt apriti visā 
pasaulē. Lai izmantotu šīs iespējas un 
pielāgotos digitalizācijai un globalizācijai, 
kultūras un radošajām nozarēm ir jāattīsta 
jaunas prasmes un jāpieprasa piekļuve 
finansējumam ar mērķi modernizēt 
aprīkojumu, izstrādāt jaunas ražošanas un 
izplatīšanas metodes, kā arī pielāgot savus 
uzņēmējdarbības modeļus.

pakalpojumi, kā arī to, kā tiem piekļūst. Šīs 
pārmaiņas Eiropas kultūras un radošajām 
nozarēm piedāvā lielas iespējas. Zemākas 
izplatīšanas izmaksas, jauni izplatīšanas 
kanāli un jaunas iespējas nišas produktiem 
var sekmēt piekļuvi un palielināt apriti visā 
pasaulē. Lai pilnībā savā labā izmantotu 
šīs iespējas un pielāgotos digitalizācijai un 
globalizācijai, kultūras un radošajām 
nozarēm ir jāattīsta jaunas prasmes un 
jāpieprasa piekļuve finansējumam ar mērķi 
modernizēt aprīkojumu, izstrādāt jaunas 
ražošanas un izplatīšanas metodes, kā arī 
pielāgot savus uzņēmējdarbības modeļus.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Viena no lielākajām kultūras un 
radošo nozaru, jo īpaši mazo operatoru, 
tostarp mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
un mikrouzņēmumu, problēmām ir grūtības 
saistībā ar piekļuvi līdzekļiem, kas tiem 
vajadzīgi, lai finansētu savu darbību, augtu
un saglabātu savu konkurētspēju vai lai 
veidotu starptautisko sadarbību. Lai gan tā 
ir bieži sastopama problēma MVU 
kopumā, situācija ir būtiski sarežģītāka 
tieši kultūras un radošajās nozarēs, jo 
daudzas to vērtības ir netaustāmas, to 
darbību profils saistās ar noteiktiem 
prototipiskiem priekšstatiem, nozaru 
operatori nav gatavi ieguldīt līdzekļus, kā 
arī finanšu iestādes nav pietiekami gatavas 
ieguldīt līdzekļus.

(13) Viena no lielākajām kultūras un 
radošo nozaru, jo īpaši mazo operatoru, 
tostarp mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
un mikrouzņēmumu, problēmām ir grūtības 
saistībā ar piekļuvi līdzekļiem, kas tiem 
vajadzīgi, lai finansētu savu darbību un 
tādējādi saglabātu savu konkurētspēju un 
izaugsmi vai lai veidotu starptautisko 
sadarbību. Lai gan tā ir bieži sastopama 
problēma MVU kopumā, situācija ir 
būtiski sarežģītāka tieši kultūras un 
radošajās nozarēs, jo daudzas to vērtības ir 
netaustāmas, to darbību profils saistās ar 
noteiktiem prototipiskiem priekšstatiem, 
nozaru operatori nav gatavi ieguldīt 
līdzekļus, kā arī finanšu iestādes nav 
pietiekami gatavas ieguldīt līdzekļus.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Savienība, sadarbojoties ar 
dalībvalstīm, veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu 
kultūras un radošo nozaru sadarbību ar 
trešām valstīm (bijusī programma 
„MEDIA Mundus” ), ar daudzpusējām 
un reģionālajām organizācijām un 
iestādēm, tostarp — bet ne tikai — ar 
Eiropas finanšu iestādēm, 
starptautiskajām finanšu iestādēm, ANO 
aģentūrām, fondiem un programmām, 
privātiem fondiem un ārpuskopienas 
donoriem.

Pamatojums
Tā kā nākamajā daudzgadu finanšu shēmā programma „MEDIA Mundus” ir iekļauta kopējā 
struktūrā, nedrīkstētu zaudēt tās prioritātes, proti, starptautisko sadarbību un Eiropas 
kultūras produktu izplatīšanu ārvalstīs.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ar šo regulu attiecībā uz visu 
programmas darbības laiku nosaka 
finansējumu, kas ikgadējās budžeta 
procedūras laikā budžeta lēmējinstitūcijai 
ir galvenā atsauce Iestāžu nolīguma starp 
Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju 
par sadarbību budžeta jautājumos un par 
pareizu budžeta pārvaldību (XX/YY/201Z) 
[17]. punkta izpratnē.

(21) Ar šo regulu attiecībā uz visu 
programmas darbības laiku nosaka 
indikatīvo finansējumu, kas ikgadējās 
budžeta procedūras laikā budžeta 
lēmējinstitūcijai ir finanšu atsauce Iestāžu 
nolīguma starp Eiropas Parlamentu, 
Padomi un Komisiju par sadarbību budžeta 
jautājumos un par pareizu budžeta 
pārvaldību (XX/YY/201Z) [17]. punkta 
izpratnē.

Pamatojums

Saskaņo apsvērumu ar 19. panta 1. punktu.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Saistībā ar programmas īstenošanu 
jāņem vērā kultūras un radošo nozaru 
īpašās iezīmes, kā arī īpaša uzmanība 
jāpievērš tam, lai tiktu nodrošināta 
administratīvo un finanšu procedūru 
vienkāršošana.

(23) Saistībā ar programmas īstenošanu 
jāņem vērā kultūras un radošo nozaru 
īpašās iezīmes. Iespējas piedalīties 
programmā būtu jāsniedz jo īpaši 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un 
tās nevajadzētu attiecināt tikai uz lielajiem 
operatoriem. Programmai būtu jāatbalsta 
ne tikai daudzgadu projekti, bet arī 
īstermiņa un vidēja termiņa pasākumi. 
Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai tiktu 
nodrošināta administratīvo un finanšu 
procedūru vienkāršošana. 

Pamatojums

Maza un vidēja apjoma projektus un pasākumus nevajadzētu izslēgt no šī projekta darbības 
jomas kultūras un radošo nozaru īpatnību dēļ, jo arī tie veicina radošumu un dažādību, kas ir 
būtiski Eiropas kultūras uzplaukumam.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ir jāizstrādā noteikumi pasākumiem, 
ar ko reglamentē pāreju no 2007. gada 
programmām „Kultūra”, „MEDIA” un 
„MEDIA Mundus” uz programmu, kura 
izveidota ar šo regulu.

(29) Ir jāizstrādā noteikumi pasākumiem, 
ar ko reglamentē pāreju no 2007. gada 
programmām „Kultūra”, „MEDIA” un 
„MEDIA Mundus” uz programmu, kura 
izveidota ar šo regulu. Tomēr pārejas 
periodā uz jauno apvienoto programmu, 
kā arī tās darbības laikā nevajadzētu 
mazināt katras atsevišķās programmas 
(„Kultūra”, „MEDIA” un „MEDIA 
Mundus”) individuālo mērķu un 
uzdevumu nozīmi.
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Pamatojums

Tā kā nākamajā daudzgadu finanšu shēmā programma „MEDIA Mundus” ir iekļauta kopējā 
struktūrā, nedrīkstētu zaudēt tās prioritātes, proti, starptautisko sadarbību un Eiropas 
kultūras produktu izplatīšanu ārvalstīs.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kultūras un radošo nozaru fonds Kultūras un radošo nozaru finanšu fonds

Pamatojums
Jaunā atbalsta fonda virsrakstā precīzi būtu jānorāda tā „finansēšanas būtība”.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Prioritātes īsteno saskaņā ar 
I pielikumu.

2. Finanšu fonds ir kredīta instruments, 
kas sniedz garantijas, tehniskās zināšanas 
un spēju novērtēt un segt risku un var 
atvieglot kultūras un radošo nozaru 
projektu kapitāla prasību izpildi, finanšu 
starpniekiem piedāvājot saistību īpatsvara 
palielināšanas iespējas.

Pamatojums

Finanšu fonds detalizēti jāapraksta ne tikai pielikumā vai finanšu pārskatā, bet galvenokārt 
tiesību akta tekstā.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atbalsta sniegšanai izraudzītie finanšu 
starpnieki atbilst tirgus paraugprakses 
prasībām, ņemot vērā grūtības novērtēt 
radošo projektu risku, un tos izvēlas pēc 
kultūras un radošo nozaru operatoriem 
pieejamā kredīta finansējuma apjoma, 
kultūras un radošo nozaru operatoru 
spējas piekļūt finansējumam, riska 
uzņemšanās un papildu finansējuma, kas 
pieejams finanšu starpniekam un var tikt 
izmantots kultūras un radošo operatoru 
atbalstam.

Pamatojums

Finanšu fonds detalizēti jāapraksta ne tikai pielikumā vai finanšu pārskatā, bet galvenokārt 
tiesību akta tekstā.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Individuālo garantiju termiņš var būt 
līdz 10 gadiem. Saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. XX/2012 [par finanšu noteikumiem, 
ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam] xx. panta x. punktā , 
ieņēmumus un atmaksātos naudas 
līdzekļus, ko iegūst no garantijām, 
atkārtoti piešķir ar finanšu fondam. 
Attiecībā uz iepriekšējā daudzgadu 
finanšu shēmā jau izveidotiem finanšu 
fonda ieņēmumus un atmaksātos naudas 
līdzekļus no darbībām, kas sāktas 
iepriekšējā laikposmā, piešķir šim finanšu 
fondam pašreizējā laikposmā.
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Pamatojums

Finanšu fonds detalizēti jāapraksta ne tikai pielikumā vai finanšu pārskatā, bet galvenokārt 
tiesību akta tekstā.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Spēju veidošana saskaņā ar finanšu 
fondu galvenokārt ir saistīta ar ekspertu 
pakalpojumiem finanšu starpniekiem, kas 
paraksta finanšu fonda nolīgumu saskaņā 
ar Kultūras un radošo nozaru finanšu 
fondu, lai katram finanšu starpniekam 
sniegtu papildu kompetenci un spēju 
novērtēt riskus, kuri saistīti ar kultūras un 
radošo nozaru finansēšanu. Turklāt 
kultūras un radošo nozaru operatori 
izmanto šo spēju veidošanu, attīstot 
atbilstīgas prasmes, lai izstrādātu 
uzņēmējdarbības plānus un sagatavotu 
precīzu informāciju par saviem 
projektiem, kas var palīdzēt finanšu 
starpniekam efektīvi novērtēt kultūras un 
radošos projektus.

Pamatojums

Finanšu fonds detalizēti jāapraksta ne tikai pielikumā vai finanšu pārskatā, bet galvenokārt 
tiesību akta tekstā.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Budžeta līdzekļu piešķīrums sedz visas 
finanšu fonda izmaksas, tostarp 
maksājumu saistības pret finanšu 
starpniekiem, piemēram, zaudējumus no 
garantijām, Eiropas Investīciju fonda 
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pārvaldības maksu par Savienības resursu 
pārvaldību, kā arī visas pārējās 
attaisnotās izmaksas vai izdevumus.

Pamatojums

Finanšu fonds detalizēti jāapraksta ne tikai pielikumā vai finanšu pārskatā, bet galvenokārt 
tiesību akta tekstā.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.e Katrs finanšu starpnieks nodrošina 
Savienības atbalsta pienācīgu 
pamanāmību un pārredzamību, sniedzot 
atbilstīgu informāciju par finansējuma 
iespējām, kas pieejamas programmā. 
Jānodrošina, lai galīgie atbalsta saņēmēji 
tiktu atbilstīgi informēti par iespējām 
saņemt finansējumu.

Pamatojums

Finanšu fonds detalizēti jāapraksta ne tikai pielikumā vai finanšu pārskatā, bet galvenokārt 
tiesību akta tekstā.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.f Finansiālo garantiju mērķapjoms 
2020. gada finanšu fonda shēmā ir EUR 
1 miljards aizdevumu izteiksmē.

Pamatojums

Finanšu fonds detalizēti jāapraksta ne tikai pielikumā vai finanšu pārskatā, bet galvenokārt 
tiesību akta tekstā. Fonda mērķapjomam jābūt izteiktam kā kvantitatīvam rādītājam.
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) uzlabot Eiropas audiovizuālās 
nozares konkurētspēju un Eiropā ražotu 
darbu izplatīšanu ārpus Eiropas un 
palielināt sabiedrībā pieprasījumu pēc 
kultūras ziņā atšķirīga audiovizuālā 
satura.

Pamatojums

Lai atbalstītu Eiropas plašsaziņas produktu starptautisko apriti, ir svarīgi atbalstīt Eiropas 
audiovizuālās nozares konkurētspēju un veicināt pieprasījumu pēc audiovizuālā satura, tā 
stājoties pretī ASV radītajai konkurencei un pieaugošajai konkurencei no Āzijas.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs programmas īstenošanas 
finansējums, kas paredzēts 1. panta 
1. punktā noteiktajam laikposmam, ir 
EUR 1 801 000 000 miljardi.

1. Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas .../.... Iestāžu nolīguma par 
sadarbību budžeta jautājumos un pareizu 
finanšu pārvaldību [17.] punkta nozīmē
ikgadējās budžeta procedūras laikā 
galvenā atsauce budžeta iestādei attiecībā 
uz šīs programmas īstenošanas 
finansējumu, kas paredzēts 1. panta 
1. punktā noteiktajam laikposmam, ir 
EUR 1 801 000 000 miljardi.

Pamatojums

Programmas dalījums trīs daļās būtu jāiekļauj tiesību akta priekšlikumā, lai nodrošinātu 
pareizu un pienācīgu visu prioritāšu finansēšanu.
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
19. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Budžeta iestāde piešķir pieejamās 
ikgadējās apropriācijas, neskarot 
Padomes regulas, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, un Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas xxx/201z Iestāžu 
nolīguma par sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību 
noteikumus.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir pastiprināt Eiropas Parlamenta kā budžeta lēmējiestādes nozīmi 
ikgadējā budžeta pieņemšanas procedūrā.
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