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IEROSINĀJUMI

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

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam (COM(2011)0398), COM(2012)0388),

– ņemot vērā priekšlikumu par iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Padomi un 
Komisiju par sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību 
(COM(2011)0403),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Budžets stratēģijai „Eiropa 2020”” 
(COM(2011)0500),

– ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par ieguldījumu nākotnē — jaunu 
daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai 
(2010/2211(INI))1,

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido „Erasmus
visiem” — Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā 
(COM(2011)0788),

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido 
programmu „Radošā Eiropa” (COM(2011)0785),

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam 
izveido programmu „Eiropa pilsoņiem” (COM(2011)0884),

– ņemot vērā Juridiskās komitejas 2012. gada 28. marta atzinumu par juridisko pamatu 
ierosinātajai Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam izveido 
programmu „Eiropa pilsoņiem”,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 22. oktobrī parakstīto 
kopīgo deklarāciju „Partnerība informācijas sniegšanā par Eiropu”2,

– ņemot vērā stratēģijas dokumentu „Eiropas informēšana par Eiropu, ko veic Eiropas 
Komunikācijas ĢD”3,

– ņemot vērā 2008. gada 10. aprīļa rezolūciju par Eiropas darba kārtību kultūras jomā 
globalizācijas apstākļos (2007/2211(INI)4,

A. tā kā izglītība, apmācība un jaunatnes lietas ir stratēģijas „Eiropa 2020” izšķiroši svarīgas 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.
2 OV C 13, 20.1.2009., 3. lpp.
3 Komisijas Komunikācijas ĢD, 2012. gada jūnijā.
4 OV C 247 E, 15.10.2009., 32. lpp.
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sastāvdaļas un viens no tās mērķiem ir samazināt skolu priekšlaicīgi pametušo jauniešu 
īpatsvaru līdz mazāk nekā 10 % un vismaz līdz 40 % palielināt to jauniešu īpatsvaru, kuri 
ieguvuši grādu vai diplomu;

B. tā kā mācību mobilitāte izglītības, apmācības un jaunatnes jomā sekmē personības 
izaugsmi un palīdz apgūt ES darba tirgū nepieciešamās prasmes; tā kā tā dod arī 
ieguldījumu darbavietu izveidē un saglabāšanā un nabadzības mazināšanā un tā kā tai ir 
tieša ietekme gan uz Eiropas ekonomikas īstermiņa atlabšanu, gan uz tās izaugsmi un 
produktivitāti ilgākā laika posmā;

C. tā kā mācību mobilitātes atbalstītas apmaiņas izglītības, apmācības un jaunatnes lietu jomā 
palīdz nodrošināt iedzīvotāju aktīvu līdzdalību Eiropas integrācijā un kohēzijā;

D. tā kā Eiropas valstu augstākās izglītības ministri 2009. gadā noteica mērķi, kas paredz, ka 
2020. gadā vismaz 20 procentiem personu, kuras absolvē augstskolu Eiropas augstākās 
izglītības telpā, studiju ietvaros jābūt pavadījušiem noteiktu laiku citā valstī, tur studējot 
vai apgūstot profesionālās iemaņas;

E. tā kā Eiropas kultūras un radošās nozares dod ievērojamu ieguldījumu kultūru un valodu 
daudzveidības popularizēšanā, darbavietu izveidē un saglabāšanā un — plašākā skatījumā 
— Eiropas ekonomiskajā un sociālajā labklājībā, radot pozitīvu paplašinātu ietekmi citās 
ekonomikas jomās, piemēram, tūrismā un digitālajās tehnoloģijās;

F. tā kā kultūras un radošo nozaru uzņēmumiem ir sevišķi svarīga nozīme inovāciju 
veicināšanā saistībā ar zinātnes, tehnikas un teritoriālo attīstību, tā palīdzot Eiropai 
sasniegt izaugsmes mērķus;

G. tā kā audiovizuālajai nozarei ir būtiska nozīme ekonomiskā, sociālā un politiskā 
skatījumā, piemēram, augsti kvalificētu, uz nākotni orientētu darbavietu radīšanā, kā arī 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma un brīvības aizsardzībā un turpmākā veicināšanā;

H. tā kā saskaņā ar UNESCO 2005. gada 20. oktobrī pieņemto Konvenciju par kultūras 
izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu kultūras pasākumi, preces un 
pakalpojumi ir jāskata gan ekonomikas, gan kultūras aspektā, jo tie ir identitātes, vērtību 
un jēgas izpausme, un tāpēc attieksme pret tiem nedrīkst būt tikai kā pret komerciālu 
vērtību;

I. tā kā Eiropas kultūra ir ļoti daudzveidīga un kvalitatīva un būtu lielākā mērā jāiekļauj 
Eiropas diplomātiskajos centienos;

J. tā kā pieejama un kvalitatīva izglītība un kultūra ir būtiski līdzekļi, kā sekmēt Eiropas 
pilsoniskumu un vērsties pret politiskā ekstrēmisma izplatību Eiropā;

K. tā kā Eiropas Savienībai ir ārkārtīgi svarīgi pastiprināt iedzīvotāju iesaistīšanos, un tālab ir 
vajadzīga atsevišķa programma attiecībā uz pilsoniskumu;

L. tā kā ES komunikācijas stratēģija ir būtiska, lai radītu labāku saikni starp Savienību un tās 
iedzīvotājiem; tā kā Eiropas iedzīvotāji arvien plašāk izmanto sociālos plašsaziņas 
līdzekļus un internetu un šie līdzekļi sniedz iespēju sazināties ar politiķiem un politikas 
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veidotājiem interaktīvā un sadarbību veicinošā veidā;

M. tā kā tautas sports ir sevišķi svarīgs, lai veicinātu fizisko aktivitāti veselības uzlabošanai 
un sociālajai iekļaušanai,

Ieteikumi

Pašreizējās programmas

i) atgādina, ka pašreizējās ES izglītības, jaunatnes, plašsaziņas līdzekļu un kultūras 
programmas ir iedzīvotājiem tuvas, tās tiek īstenotas augstā līmenī, uzrāda vērā ņemamu
atdevi un paplašinātu ietekmi, tostarp nozīmīgus ekonomiskus rezultātus, un rada skaidru 
un pārliecinošu Eiropas pievienoto vērtību, sekmējot mobilitāti, apvienojot resursus un 
stiprinot dažādu nozaru un ieinteresēto personu sadarbību;

ii) norāda, ka šīm programmām turklāt ir nozīmīga loma, piešķirot dalībvalstu politikai 
virzību, par ko panākta vienošanās Kopienas un starpvaldību līmenī;

iii) norāda, ka pašreizējā mūžizglītības programma sniedz lielu ieguldījumu Eiropas 
iedzīvotāju individuālajā attīstībā, jo notiek mobilitātes shēmu organizācija ES līmenī un 
līdz ar to maksimāla sinerģiju palielināšanās; atgādina, ka programmai ir svarīga nozīme 
arī, koordinējot un modernizējot valsts izglītības un apmācības politiku un attiecīgās 
institūcijas dalībvalstīs;

iv)  atgādina, ka pasaulē ir arvien vairāk sekmīgu iniciatīvu tālmācības īstenošanai tiešsaistē; 
prasa paredzēt ieguldījumus tiešsaistes tālmācības iniciatīvās un e-prasmju apguvē;

v) uzsver, ka programma „Jaunatne darbībā” pastiprina atjaunoto ES Jaunatnes stratēģiju 
(2010.–2018. gadam) un dod ieguldījumu jauniešu līdzdalības sekmēšanā visos līmeņos,
veicinot sociālo iekļaušanu ar neformālās un informālās mācīšanās, kā arī ar brīvprātīgā 
darba pasākumu palīdzību un atbalstot jaunatnes politikas izstrādi Eiropas Savienības un
dalībvalstu līmenī;

vi)  atgādina, ka gan MEDIA, gan MEDIA Mundus programma palīdz atbalstīt un stiprināt 
Eiropas kino un audiovizuālo darbu tapšanu un ES un trešo valstu sadarbību šajā jomā, kā 
arī dod ieguldījumu Eiropas audiovizuālās nozares konkurētspējas palielināšanā; uzsver, 
ka šīs programmas rada ievērojamu Eiropas pievienoto vērtību, atbalstot Eiropas 
audiovizuālo darbu izplatīšanu un palielinot to apgrozību un skatītāju loku gan Eiropas 
Savienībā, gan ārpus tās;

vii) uzsver, ka programmas MEDIA nolūks ir saglabāt un stiprināt Eiropas kultūras un valodu 
daudzveidību un tās kinematogrāfijas un audiovizuālo mantojumu, garantējot tā 
pieejamību sabiedrībai;

viii) atgādina, ka programmai „Kultūra 2007” ir ievērojama paplašināta ekonomiskā iedarbība 
un ka tai ir unikāla nozīme, sniedzot atbalstu sadarbībai kultūras jomā un Eiropas kultūras 
un valodu daudzveidības veicināšanā;

ix)  uzsver, ka, ietverot sadarbību kultūras un izglītības jomā ES diplomātiskajos centienos, 
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tiks panākta arī ievērojami plašāka ietekme gan ekonomikā, gan citās jomās;

x) atgādina, ka pašreizējās programmas „Eiropa pilsoņiem” projektos ik gadu piedalās vairāk 
nekā miljons iedzīvotāju un šī programma dod lielu ieguldījumu aktīva pilsoniskuma un 
brīvprātīgā darba attīstībā, kā arī sabiedrības izpratnes padziļināšanā par Eiropas vērtībām, 
piemēram, solidaritāti, nediskrimināciju un kultūras daudzveidību; norāda, ka ierosinātās 
jaunās programmas pievienotā vērtība izpaudīsies tādējādi, ka Savienība tiks vairāk 
pietuvināta iedzīvotājiem un tiks rosinātas pārrobežu debates;

Komisijas priekšlikums par „Erasmus visiem”

xi)  norāda, ka Komisijas priekšlikumā apvienota pašreizējā mūžizglītības programma ar 
programmu „Jaunatne darbībā”, un atsevišķa nodaļa tajā ir veltīta sportam atbilstīgi 
Savienības jaunajai atbildībai šajā jomā; uzskata ierosināto finansējumu 
EUR 17 299 000 000 par absolūtu minimumu, ņemot vērā jaunās programmas ieceres un 
darbības vērienu; uzsver arī to, ka ļoti ierobežotās summas, kas paredzētas visām 
aptvertajām jomām, jo īpaši sportam, nav iespējams samazināt, neapdraudot attiecīgo 
politikas virzienu efektivitāti;

xii) norāda, ka Komisijas priekšlikumā nav ņemtas vērā visas pašreizējo programmu aptvertās 
mērķgrupas un darbības; piemēram, budžetā vairs nav paredzēts atsevišķs piešķīrums 
pieaugušo mobilitātei; turklāt attiecībā uz augstākās izglītības jomu norāda, ka īpaši 
uzmanīgi ir jāattiecas pret Komisijas ieceri izslēgt „Erasmus Mundus” doktorantus no 
programmas „Erasmus visiem” mērķgrupas un šo doktorantu mobilitāti turpmāk finansēt 
programmā „Apvārsnis 2020”, jo šīs ieceres realizācija varētu vājināt saikni starp 
augstāko izglītību un zinātnisko pētniecību (šīs saiknes nepieciešamība pastāvīgi tiek 
uzsvērta Boloņas procesā) un apšaubīt izveides stratēģijas, kas jau trīs gadus tiek 
atbalstītas pašreizējā „Erasmus Mundus” programmā, un netiktu ņemts vērā „Erasmus 
Mundus” doktorantūras studiju izglītojošais aspekts, tādējādi šīs studijas tiktu orientētas 
tikai uz lietišķo pētniecību;

xiii) stingri iesaka piešķīrumus katrai izglītības nozarei, proti, skolu izglītībai, profesionālajai 
izglītībai un apmācībai, augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai, kā arī jaunatnes 
lietām, kā aprakstīts priekšlikuma paskaidrojumā, iekļaut juridiskajā pamatā, lai padarītu 
tos juridiski saistošus un tie tiktu noteikti ar budžeta iestādes lēmumu; pauž bažas par to, 
ka ierosinātie minimālie piešķīrumi veido tikai 56 % no kopīgā budžeta; uzsver, ka šim 
skaitlim jābūt lielākam, lai dažādajām nozarēm nodrošinātu drošu finansējumu; turklāt 
iesaka paredzēt, ka Parlaments, pamatojoties uz Komisijas novērtējuma ziņojumu, termiņa 
vidusposmā veic piešķīrumu pārskatīšanu;

xiv) norāda uz pašreizējo satraucošo jauniešu bezdarba līmeni un ar bažām atzīmē, ka 
jaunatnes politika nav pietiekami atspoguļota Komisijas priekšlikumā; uzsver vajadzību 
budžetā izveidot atsevišķu nodaļu un atsevišķu budžeta pozīciju pasākumiem jaunatnes 
politikas jomā;

xv) atzīmē, ka priekšlikumā iekļautajā programmā „Erasmus visiem” ir iecerēts finansēt 
mobilitāti maģistra studiju līmenī; uzsver, ka ar to nevajadzētu aizstāt pašreiz spēkā esošās 
piešķīrumu sistēmas; un uzsver arī to, ka ir svarīgi ieviest ienākumu sliekšņa principu, lai 
sistēma būtu sociāli ilgtspējīga, jo īpaši krīzes apstākļos;



AD\910859LV.doc 7/10 PE491.319v03-00

LV

xvi) norāda, ka ir nepieciešams iekļaut stingru apņemšanos sekmēt sociālo iekļaušanu, 
nodrošinot vienlīdzīgas iespējas piedalīties mācību mobilitātē visos izglītības un 
apmācības līmeņos; šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt līdzdalību piedāvātajās 
iespējās atbilstoši dalībnieku individuālajai situācijai un vajadzībām, īpaši domājot par 
studentiem ar zemākiem ienākumiem;

xvii) atzīmē, ka Eiropas jaunatnes garantija, saņemot pienācīgu atbalstu, varētu nodrošināt 
būtiskus ekonomiskos rezultātus pēc 2014. gada;

xviii) atzīmē, ka sportam veltīto ES programmu varētu balstīt uz pieredzi, kas gūta 
sagatavošanas darbībās, attīstot ES dimensiju sportā, kā paredzēts Lisabonas līguma 
165. pantā, it īpaši attiecībā uz sociālo iekļaušanu;

Komisijas priekšlikums par programmu „Radošā Eiropa”

xix) pieņem zināšanai Komisijas nodomu apvienot pašreizējās programmas MEDIA, MEDIA 
Mundus un „Kultūra 2007”; tomēr uzsver, ka šo programmu apvienošana var apdraudēt 
attiecīgajās jomās patlaban gūtos panākumus; norāda, ka pārredzamības un redzamības 
labad ir būtiski radīt atsevišķus budžeta piešķīrumus un atsevišķas budžeta pozīcijas 
programmām MEDIA, „Kultūra” un starpnozaru daļām;

xx) atzīmē, ka Komisijas paredzētais budžets ir EUR 1 801 000 000; uzskata, ka tas ir 
absolūtais minimums, kas nepieciešams, lai nodrošinātu ierosinātās jaunās daudzgadu 
programmas pilnīgu darbību; uzsver, ka programmām „Kultūra” un MEDIA paredzētie 
līdzekļi ir tik ierobežoti, ka to apmēru nav iespējams samazināt, neapdraudot šo 
programmu efektivitāti;

xxi) norāda, ka programmām MEDIA, „Kultūra” un starpnozaru daļām paredzētie orientējošie 
piešķīrumi nav nosaukti priekšlikuma juridiskajā pamatā, bet tikai paskaidrojuma rakstā; 
uzsver, ka juridiskajā pamatā jāiekļauj skaidrs sadalījums pa daļām, lai padarītu to 
juridiski saistošu un pakļautu budžeta iestādes lēmumam;

xxii) uzsver, ka patlaban trūkstošo ieguldījumu vai to maznozīmīguma dēļ kultūras nozarē 
daudzās ES programmās un budžeta pozīcijās ir nepieciešams nepieļaut, ka iet zudumā
kultūras nozares potenciāls sekmēt inovācijas, jo pretējā gadījumā tas nozīmētu 
neizmantotu iespēju veicināt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi;

xxiii) apstiprina, ka programmā „Radošā Eiropa” uzsākto darbību mērķi un rezultāti ir 
jānosaka, ņemot vērā ne tikai ekonomiskos aspektus, bet arī sociālos un kultūras 
apsvērumus atbilstīgi nozares divējādajai būtībai;

xxiv) atzinīgi vērtē ieceri izveidot finanšu instrumentu, ar kura palīdzību tiktu risināta 
problēma saistībā ar kultūras un radošo nozaru darbinieku grūtībām saņemt kredītus, un 
iesaka, lai šā instrumenta piedāvātās garantijas finanšu starpniekiem tiktu sniegtas, 
pamatojoties uz iepriekš noteiktiem, līdzsvarotiem portfeļiem, un būtu vienlīdzīgi 
pieejamas visām dalībvalstīm un visu veidu operatoriem, neatkarīgi no tā, vai to mērķis ir 
peļņas gūšana vai bezpeļņas darbība, kā arī nodrošināt pārredzamu un kontrolētu 
pārvaldību;
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Komisijas priekšlikums par programmu „Eiropa pilsoņiem”

xxv) atzīmē, ka ierosinātais finansējums šīs programmas īstenošanai ir EUR 229 000 000, kas 
ir tikai ļoti mazs palielinājums salīdzinājumā ar pašreizējo programmas budžetu; uzsver, 
ka šī summa ir absolūtais minimums ierosinātās programmas pilnīgas darbības 
nodrošināšanai;

xxvi) ar bažām atzīmē, ka orientējošie piešķīrumi katrai daļai nav nosaukti priekšlikumā vai tā 
pielikumos; uzsver, ka šie piešķīrumi jāiekļauj juridiskajā pamatā, lai uz tiem tiktu 
attiecināts budžeta iestādes lēmums;

xxvii) uzsver, ka jaunās programmas finansējumam jābūt vienlīdzīgi pieejamam visām 
dalībnieku grupām;

xxviii)  stingri iesaka budžetā priekšroku dot viegli pieejamiem neliela mēroga projektiem, 
kuri ir pēc iespējas pietuvināti iedzīvotājiem;

xxix) stingri uzstāj, ka Komisijas priekšlikums par programmu „Eiropa pilsoņiem” ir 
jāpieņem saskaņā ar koplēmuma procedūru;

Vispārīgi apsvērumi

xxx) uzsver, ka daudzgadu izdevumos ir svarīgi ievērot elastīgumu, un norāda, ka iedalījums 
šaurās kategorijās, kāda ir, piemēram, pašreizējā 3.b kategorija, apgrūtina līdzekļu pārdali 
starp programmām; mudina izvairīties no nelielu pozīciju un apakšpozīciju iekļaušanas 
nākamajā DFS;

xxxi) atgādina, ka 2007.–2013. gadā Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda paredzētais ieguldījums izglītībā un apmācībā būs vairāk nekā EUR 72 miljardi un 
pētniecībā un inovācijās EUR 60 miljardi; uzskata, ka finansējumu kultūras pasākumiem 
iespējams saņemt no vairākām Savienības programmām, piemēram, struktūrfondiem vai 
ārējās darbības instrumentiem; tāpēc uzsver, cik svarīgi ir maksimāli palielināt dažādo 
budžeta daļu sinerģiju un savstarpēji pastiprinošo ietekmi, it īpaši starp struktūrpolitikas 
virzieniem, no vienas puses, un izglītības, jaunatnes un kultūras politikas virzieniem, no 
otras puses;

xxxii) prasa gādāt par to, lai pieaugušie (tostarp strādājoši pieaugušie un pieaugušie, kas 
mācās) būtu tiesīgi saņemt atbalstu mācību mobilitātei no struktūrfondiem, un nodrošināt, 
lai šāds finansējums būtu vieglāk pieejams;

xxxiii)  iesaka nākamās DFS priekšlikumā uzlabot iespēju pieejamību iedzīvotājiem un 
ieinteresētajām personām; šajā sakarībā uzskata, ka ir svarīgi mazināt ar ES programmām 
saistītos administratīvos un finansiālos šķēršļus;

xxxiv)  uzskata, ka svarīga nozīme nākamās DFS mērķu sasniegšanā būs nevalstiskajām 
organizācijām (NVO), un iesaka atzīt šo organizāciju būtisko lomu Eiropas pilsoniskajā 
dialogā un sniegt tām atbilstīgu administratīvo un finansiālo atbalstu, it īpaši krīzes 
apstākļos;
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xxxv) uzsver Eiropas kaimiņattiecību instrumenta nozīmi mobilitātes veicināšanā un 
pilsoniskās sabiedrības atbalstīšanā Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) valstīs; šajā 
sakarībā atgādina, ka nepieciešams saglabāt līdzsvaru līdzekļu sadalījumā starp EKP 
dienvidu dimensiju un austrumu dimensiju;

xxxvi)  atgādina, ka Eiropas iedzīvotāji arvien vairāk izmanto sociālos plašsaziņas līdzekļus 
un internetu kā ziņu un kultūras materiālu ieguves avotu, turklāt šie līdzekļi sniedz iespēju 
sazināties ar politiķiem un politikas veidotājiem interaktīvā un sadarbību veicinošā veidā; 
aicina Eiropas iestādes izmantot sociālos plašsaziņas līdzekļus un citus tiešsaistes 
instrumentus, lai aktīvāk mijdarbotos ar iedzīvotājiem, piemēram, izmantojot tādas 
programmas kā „Sharing Europe”; aicina ES iestādes paplašināt piedāvātās publiskā 
sektora informācijas klāstu, kas pieejams atkārtotai izmantošanai;

xxxvii) stingri iesaka izstrādāt komunikācijai pašai savu juridisko pamatu, kā arī palielināt 
gan saistības, gan maksājumus komunikācijas politikas virzieniem, lai veidotu labāku 
dialogu ar iedzīvotājiem.
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