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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Īpašo komiteju politikas 
uzdevumiem un budžeta līdzekļiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Daudzgadu finanšu shēmas (DFS) struktūra un ilgums

1. atzīmē, ka budžeta izdevumu iedalījums šaurās kategorijās, kāda ir, piemēram, 
3.b kategorija pašreizējā DFS, apgrūtina līdzekļu pārdali starp programmām; mudina 
nākamajā DFS pārskatīt šaurās izdevumu kategorijas un apakškategorijas;

2. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt pareizu līdzsvaru starp daudzgadu izdevumu paredzamību 
un elastību; uzskata, ka to varētu nodrošināt ar septiņu gadu DFS; uzskata, ka arī 5+5 gadu 
DFS varētu būtu apmierinošs risinājums ar nosacījumu, ka tiek paredzēta visaptveroša 
vidusposma pārskatīšana, tajā pilnībā iesaistot Parlamentu;

Eiropas pievienotā vērtība — vispārīgi

3. norāda, ka pašreizējās programmas, kas paredzētas izglītības, jaunatnes, plašsaziņas 
līdzekļu un kultūras finansēšanai, rada Eiropas pievienoto vērtību, apvienojot resursus un 
veicinot sadarbību; uzsver, ka šīs programmas dod ieguldījumu ES ekonomikas izaugsmē, 
un atzīmē, ka tās tika sagatavotas saskaņā ar attiecīgo nozaru vajadzībām, ka tām ir augsts 
īstenošanas līmenis un ka tās rada būtisku sviras un domino efektu;

4. atgādina, ka viens no pieciem stratēģijas „Eiropa 2020” pamatmērķiem ir līdz mazāk nekā 
10 % samazināt to jauniešu īpatsvaru, kas priekšlaicīgi pamet skolu, un vismaz līdz 40 % 
palielināt to jauniešu īpatsvaru, kuri ieguvuši grādu vai diplomu vai izgājuši pienācīgu 
profesionālo apmācību; pauž bažas, ka šo mērķu sasniegšanai vēl nav nevienas valsts 
līmeņa programmas; uzsver, ka izglītība, apmācība un jauniešu mobilitāte — un arī 
mobilitāte pieaugušo izglītībā un profesionālajā apmācībā — ir būtiskas, lai radītu un 
saglabātu darbavietas un samazinātu nabadzību, un tādēļ tās ir svarīgas gan Eiropas 
ekonomikas īstermiņa atveseļošanai, gan ilgtermiņa izaugsmei un produktivitātei; norāda, 
ka 25 gadu vecumu nesasniegušo jauniešu bezdarba līmenis ES pašlaik ir gandrīz 20 %; 
atgādina, ka ES politikas iniciatīvu īstenošana sadarbībā ar dalībvalstīm ir devusi 
ieguldījumu izglītības un apmācības politikas virzienu modernizēšanā;

5. uzsver, ka izglītība, apmācība, mobilitāte un investīcijas pētniecībā un izstrādē ir būtiski 
stūrakmeņi jauninājumu, nodarbinātības un ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanai 
Eiropā;

6. uzskata, ka ES programmām ir svarīga loma dalībvalstu politikas vadīšanā virzienā, par 
kuru panākta vienošanās valdību līmenī, un uz stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
īstenošanu; atgādina, ka ES politikas iniciatīvas ir devušas ieguldījumu izglītības un 
apmācības politikas un iestāžu modernizēšanā dalībvalstīs;

7. uzsver, ka izglītības, kultūras, jaunrades un plašsaziņas līdzekļu nozarēm, kuras ir svarīgi 
ekonomiskās vērtības ķēdes elementi, ir liela nozīme stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
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sasniegšanā nodarbinātības, produktivitātes un sociālās kohēzijas jomā; atzīmē, ka 
papildus kultūras un radošo nozaru tiešajam devumam IKP tās pozitīvi ietekmē arī citas 
tautsaimniecības nozares, piemēram, tūrismu, uzņēmējdarbību un ciparu tehnoloģijas; 
uzskata, ka ES politikas iniciatīvām un programmām šajās jomās ir loģiski pierādāma 
„Eiropas pievienotā vērtība”;

Eiropas pievienotā vērtība — konkrētas programmas

Mūžizglītība

8. atzīmē, ka mūžizglītības programma plašā nozīmē sniedz ieguldījumu Eiropas pilsoņu
individuālajā attīstībā, organizējot mobilitātes shēmas ES līmenī un līdz ar to maksimāli 
palielinot sinerģiju; atzīmē, ka dalībvalstis nevarētu finansēt līdzīgus pasākumus bez 
ārējās palīdzības un ka tādēļ šī programma visiem ES pilsoņiem atvieglo piekļuvi 
mobilitātei zināšanu apguves jomā; atzīmē, ka starptautiskajai pieredzei un 
daudzvalodībai ir aizvien lielāka vērtība darba tirgū; tādēļ ir pārliecināts, ka studijas 
ārvalstīs uzlabo nodarbinātības izredzes;

9. atzīmē, ka šīs programmas apakšprogrammas Erasmus īstenošanas līmenis ir tuvu 100 %; 
atgādina dokumentāro apstiprinājumu tam, ka Erasmus ievērojami atvieglo studijas 
ārzemēs un nodrošina studentiem iespējas iegūt daudz un dažādas iemaņas un ka tas 
savukārt būtiski uzlabo šajā programmā piedalījušos studentu nodarbinātības iespējas un 
līdz ar to būtiski veicina Eiropas konkurētspēju;

10. atzīmē, ka apakšprogrammas Comenius, Leonardo da Vinci un Grundtvig veicina 
partnerību un paraugprakses apmaiņu visā Eiropā, palīdzot gan pedagogiem, gan 
studentiem apgūt jaunas iemaņas; atzīst, ka tādēļ šīs programmas skolēnu un pieaugušo 
izglītībā un profesionālajā apmācībā sniedz labāku izpratni par kultūras un valodu 
daudzveidību un uzlabo eiropiešu prasmju bāzi, līdz ar to tiešā veidā veicinot Eiropas 
konkurētspējas palielināšanos; atzīmē programmas Erasmus Mundus (2009–2013) 
ieguldījumu partnerības ar universitātēm ārpus ES izveidē un tādas Eiropas augstākās 
izglītības īpašo iezīmju uzsvēršanā, kura spēj piesaistīt apdāvinātus jauniešus, lai 
paaugstinātu ES konkurētspēju pasaules līmenī;

11. uzsver, ka izglītības internacionalizācijai ir būtiska sociāli kulturālā un ekonomiskā 
nozīme; atzīst, ka Eiropas augstskolas zaudē savu nozīmi kā izcilības centri, un uzskata, 
ka ir jāveic pasākumi, lai piesaistītu spožākos prātus no valstīm ārpus ES; uzstāj, lai 
Komisija palielinātu pētnieku, studentu, zinātnieku un pasniedzēju pārrobežu mobilitāti 
gan ES, gan ārpus tās;

Kultūra 2007

12. atzīmē, ka programmai Kultūra 2007 ir unikāla loma pārrobežu un Eiropas mēroga 
sadarbības atbalstīšanā kultūras jomā, veicinot mobilitāti un Eiropas kultūras un valodas 
daudzveidību; atgādina tās no ekonomiskā viedokļa svarīgo domino efektu; uzsver 
kultūras transversālo raksturu un atbalsta to kā būtisku elementu ES ārējās attiecībās;

13. uzsver, ka šī programma aptver plašu ieinteresēto personu loku, tai ir īpaša loma 
pilsoniskuma attīstībā un sociālajā integrācijā un ka tādēļ ar to tiek pilnībā atbalstīta 
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Eiropas integrācija;

14. atzīmē, ka programma ir ļoti diferencēta starp dažādām dalībnieku un darbību 
kategorijām, kas daļēji nodrošina tās veiksmīgu īstenošanu;

Jaunatne darbībā

15. atgādina, ka ar Lisabonas līgumu tiek veicināta jauniešu līdzdalība Eiropas demokrātiskajā 
dzīvē; uzskata, ka ar programmu Jaunatne darbībā tiek veicināta minētā līdzdalība un 
pastiprināta atjaunotā ES Jaunatnes stratēģija (2010–2018);

Eiropa pilsoņiem 

16. atgādina, ka ar programmu Eiropa pilsoņiem tiek atbalstīta Eiropas pilsoniskā līdzdalība, 
izmantojot starptautiskus sadarbības projektus (tādus kā pilsētu sadraudzības partnerība), 
un līdz ar to veicināta aktīva Eiropas pilsoniskuma attīstība; uzsver, ka brīvprātīgais darbs 
ir aktīva pilsoniskuma un demokrātijas pamatprincips, piešķirot konkrētu izpausmi tādām 
Eiropas vērtībām kā solidaritāte un nediskriminācija un līdz ar to veicinot Eiropas 
sabiedrības harmonisku attīstību; atkārtoti uzsver, cik svarīga ir atjaunotā apņemšanās 
iekļaut brīvprātīgo darbu programmā Eiropa pilsoņiem;

MEDIA

17. uzver programmu MEDIA un MEDIA Mundus svarīgo lomu Eiropas audiovizuālās 
nozares konkurētspējas stiprināšanā un tās auditorijas palielināšanā visā pasaulē; it īpaši 
atzīmē — tā kā valsts atbalsta mehānismus galvenokārt piemēro ražošanas posmā — šīs 
programmas ir uzrādījušas būtisku Eiropas pievienoto vērtību, atbalstot Eiropas 
audiovizuālo darbu pārrobežu (un pat pasaules līmeņa) izplatīšanu; tādēļ uzstāj, ka šīs 
programmas ir jāsaglabā/jāatjauno kā atsevišķas programmas, tādējādi nodrošinot to 
pievienoto vērtību un atpazīstamību;

18. atzīst, ka šīs nozares digitalizācija ir svarīga MEDIA programmām;

Nākotnes programma sporta jomā

19. atgādina sporta nozīmi veselības aizsardzībā, ekonomiskajā izaugsmē un darba vietu 
radīšanā, tūrismā un sociālajā integrācijā un to, ka LESD 165. pantā ir noteiktas ES jaunās 
kompetences šajā jomā; atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu „Attīstīt Eiropas dimensiju 
sportā” (COM(2011)0012) kā pirmo soli, lai novērtētu sporta un it īpaši ikdienas sporta 
nodarbību pievienoto vērtību un koncentrētos uz sporta sabiedrisko, ekonomisko un 
organizatorisko dimensiju;

Ietekme uz budžetu

20. uzskata, ka pienācīgu līdzekļu piešķiršana izglītībai, kas ir viens no stratēģijas 
„Eiropa 2020” elementiem, varētu ievērojami veicināt šīs stratēģijas mērķu sasniegšanu;

21. atzīmē, ka ES izglītības, jaunatnes, plašsaziņas līdzekļu un kultūras programmas ir 
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sekmīgas, jo tām ir augsts īstenošanas līmenis un tās rada acīmredzamu ekonomiskā 
izteiksmē novērtējamu Eiropas pievienoto vērtību, stiprinot Eiropas identitāti un piederību 
tai, un prasa piešķirt atbilstošu finansējumu, kas nozīmē būtisku līdzekļu palielinājumu;

22. prasa piešķirt adekvātu finansējumu vērienīgai sporta programmai atbilstīgi Eiropas 
Savienības jaunajiem pienākumiem šajā jomā;

23. uzsver, cik svarīgi ir maksimāli palielināt dažādo budžeta daļu sinerģiju un pastiprinošo 
savstarpējo ietekmi, it īpaši starp struktūrpolitikas virzieniem, no vienas puses, un 
mūžizglītības, jaunatnes un kultūras projektiem, no otras puses;

24. uzskata, ka jāveic pasākumi, lai publiskā līmenī veicinātu kultūras, izglītības, jaunatnes un 
plašsaziņas līdzekļu programmas.
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