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ĪSS PAMATOJUMS

Šodien, kad finanšu krīze un mūsu pieņemtie taupības pasākumi ir izraisījuši neparedzēti 
spēcīgu ietekmi uz nodarbinātību un sociālo jomu un rada draudus iedzīvotājiem — dziļu 
ilgtermiņa nabadzību un sociālo atstumtību, mums jābūt pārliecinātiem, ka izstrādātie 
likumdošanas priekšlikumi tiešām atvieglo iedzīvotāju dzīvi, un ir jāgarantē, ka tie ir pieejami 
visiem — neatkarīgi no nacionālās piederības vai sociālā stāvokļa.

Pašreiz Eiropas Savienībā ir 24,5 miljoni bezdarbnieku, t.i. 10,2 % iedzīvotāju darbspējas 
vecumā, bet jauniešu vidū bezdarba līmenis ir šokējoši augsts — 22,4 % vai pat augstāks 
(dažās dalībvalstīs tas sasniedz pat 50 %)1. Tādēļ mums jādara labākais, kas ir mūsu spēkos, 
lai radītu iespējas un palīdzētu tām nozarēm, kurās vērojams izaugsmes potenciāls. Kultūras 
un radošajā nozarē var bez grūtībām atrast šādu noteiktu izaugsmes un attīstības jaudu, jo 
nodarbināto skaits šajās nozarēs laikā no 2000. līdz 2007. gadam pieauga vidēji par 3,5 % 
gadā, salīdzinot ar 1 % ES-27 ekonomiku kopumā2. Šīs nozares 2008. gadā veidoja 4,5 % no 
Eiropas IKP, un tajās bija nodarbināti aptuveni 3,8 % darbaspēka. Turklāt tām bija arī 
pozitīva, aktivizējoša ietekme uz citām nozarēm, piemēram, tūrismu, IT, izglītību un citām.

Programma „Radošā Eiropa” (Programma) ir vēl viena pamatprogramma, kas varētu  radīt 
būtiskas priekšrocības radošo un kultūras nozaru operatoru dzīvē, bet tikai tad, ja tā būs labi 
organizēta un atbildīs minēto nozaru un tajā strādājošo operatoru vajadzībām un uzdevumiem. 

Kultūras un radošās nozares tomēr ir tik daudzveidīgas un dažādas kā pati Eiropas Savienība. 
Eiropas Komisijas priekšlikumā jau ir minēts tas, ka ES kultūras un radošās nozares ir 
dalībvalstu un valodu ziņā sadrumstalotas. Tomēr mēs nevaram ignorēt to, ka pastāv arī 
atšķirības operatoru iespējās izveidot un saglabāt savu darbību. Dažās dalībvalstīs, kuru 
ražošanas jauda ir zemāka un pirktspēja un sponsorēšanas iespējas ir ierobežotas, situācija 
kultūras un radošajās nozarēs ir daudz smagāka.  Tādēļ atzinuma sagatavotāja ierosina, ka 
īpašas pūles jāvelta šīm valstīm, lai veicinātu kultūras un radošo nozaru potenciālu tajās un 
sasniegtu patērētājus.

Vēl viens svarīgs faktors ir smagais to operatoru uzdevums, kuri pieder pie sociāli 
neaizsargātām grupām (piemēram, invalīdi, personas, kas pieder pie dažādām minoritāšu 
grupām utt.), lai piekļūtu programmai un finansējumam kopumā. Atzinuma sagatavotāja 
gribētu uzsvērt, ka ir jāaizsargā un jāveicina šo personu kultūras tiesības. 

Jāpiemin vēl viens aspekts, proti, mikrouzņēmumu nozīme. Saskaņā ar Eiropas Komisijas 
datiem 99 % visu ES uzņēmumu ir MVU, un 90 % no tiem patiesībā ir mikrouzņēmumi (tie 
nodarbina mazāk nekā 10 darbiniekus, vidēji gan tie ir tikai 5). Šādi mikrouzņēmumi 
nodarbina 53 % no kopējā Eiropas darbaspēka. Tādēļ tie ir būtiski mūsu ekonomikai. Tiem ir 
arī galvenā nozīme kultūras un radošajās nozarēs, tādēļ ļoti svarīgi ir garantēt, lai mūsu 
programma atbalstītu arī tos. 

                                               
1 Eurostat informācija http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/52&
2 Komisijas paziņojums presei  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/1399&
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Tāpat nedrīkst atstāt novārtā arī gados jaunos operatorus. Svarīgi, lai viņi saņemtu pēc 
iespējas vairāk palīdzības un stimulu sava uzņēmuma izveidei, darbībai un ieiešanai 
starptautiskajā tirgū. 

Lai stiprinātu kultūras un radošo nozaru konkurētspēju, īstenojot stratēģiju „Eiropa 2020”, 
Programmai jāatbalsta šo uzņēmumu darbība starptautiskajā tirgū, nodrošinot viņiem šādai 
darbībai nepieciešamās prasmes komunikācijas un uzņēmējdarbības jomā, un tai arī jāveicina 
apmācība pārvaldes, uzņēmējdarbības un uzņēmuma vadības jomā, tos pieskaņojot šīs nozares 
profesionāļu vajadzībām, lai tādā veidā stiprinātu to finansiālo neatkarību un nodrošinātu 
ilgtspējīgu darbību.

Lai panāktu lielākus minēto nozaru sasniegumus, ir jānodrošina Programmas vispārēja 
saskaņotība un papildināmība ar citiem attiecīgajiem ES finansējuma avotiem, piemēram, 
ESF, Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programmu, ERAF un citiem.

Tāpat kā attiecībā uz citām programmām, arī šajā gadījumā uzraudzībai un novērtējumam ir 
būtiska nozīme. Tādēļ ir svarīga labi pamatota rādītāju kopuma izveide. Lai detalizētāk 
izvērtētu situāciju un pārmaiņas nozarēs (ko radījusi Programma) nepietiek ar to, ka ir zināma 
tikai šīs nozares daļa kopējā nodarbinātībā vai IKP, bet būtu jāzina arī rādītāji, kas atspoguļo 
pārmaiņas nozarē saistībā ar operatoru darbības noturīgumu un sociāli neaizsargātu operatoru 
iespējām izmantot Programmu. Turklāt attiecībā uz mērķi, kas paredz stiprināt kultūras un 
radošo nozaru finansiālo jaudu, būtu jāuzrauga un jāizvērtē ne tikai to piešķīrumu apjoms, kas 
piešķirti saistībā ar finanšu instrumentu, bet arī to līdzekļu saņēmēju skaits, kas nāk no 
„kohēzijas valstīm” un pieder pie sociāli neaizsargātam grupām, gūstot labumu no attiecīgā 
finanšu rīka.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Paziņojumā par Eiropas darba kārtību 
kultūrai augošas globalizācijas apstākļos, 
ko Padome apstiprināja ar 2007. gada 
16. novembra rezolūciju, ir izklāstīti 
Eiropas Savienības turpmāko darbību 
mērķi saistībā ar kultūras un radošajām 
nozarēm. Mērķis ir veicināt kultūru 
daudzveidību un starpkultūru dialogu, 
kultūru kā radošuma katalizatoru saistībā ar 
izaugsmi un darbvietām, kā arī kultūru kā 

(3) Paziņojumā par Eiropas darba kārtību 
kultūrai augošas globalizācijas apstākļos, 
ko Padome apstiprināja ar 2007. gada 
16. novembra rezolūciju, ir izklāstīti 
Eiropas Savienības turpmāko darbību 
mērķi saistībā ar kultūras un radošajām 
nozarēm. Mērķis ir veicināt kultūru 
daudzveidību un starpkultūru dialogu, 
aizsargāt un sekmēt minoritāšu pārstāvju 
un sociāli neaizsargāto personu tiesības 
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būtisku elementu Savienības 
starptautiskajās attiecībās.

uz kultūru, atbalstīt kultūru kā radošuma 
katalizatoru saistībā ar izaugsmi un 
darbvietām, kā arī kultūru kā būtisku 
elementu Savienības starptautiskajās 
attiecībās.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) UNESCO Konvencija par kultūras 
izpausmju daudzveidības aizsardzību un 
veicināšanu, kas stājās spēkā 2007. gada 
18. martā un kam Savienība ir viena no 
parakstošajām pusēm, tika izstrādāta, lai 
nostiprinātu starptautisko sadarbību, 
tostarp starptautiskos kopražošanas un 
kopējas izplatīšanas līgumus, kā arī 
solidaritāti, lai atbalstītu visu valstu kultūru
izpausmi.

(5) UNESCO Konvencija par kultūras 
izpausmju daudzveidības aizsardzību un 
veicināšanu, kas stājās spēkā 2007. gada 
18. martā un kam Savienība ir viena no 
parakstošajām pusēm, tika izstrādāta, lai 
nostiprinātu starptautisko sadarbību, 
tostarp starptautiskos kopražošanas un 
kopējas izplatīšanas līgumus, kā arī 
solidaritāti, lai atbalstītu visu valstu un 
personu kultūras izpausmi. Šajā sakarībā 
Konvencijā teikts, ka pienācīga uzmanība 
būtu jāvelta vairākām sociālajām grupām, 
tostarp minoritāšu pārstāvjiem.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Eiropas kultūras un radošajām 
nozarēm ir raksturīga sadrumstalotība, kas 
saistīta ar valstu un valodu iezīmēm. No 
vienas puses, sadrumstalotība nodrošina 
kultūras ziņā dažādu un lielā mērā 
neatkarīgu kultūras ainavu, kas nodrošina 
izpausmi dažādām kultūras tradīcijām, 

(10) Eiropas kultūras un radošajām 
nozarēm ir raksturīga sadrumstalotība, kas 
saistīta ar valstu un valodu iezīmēm, kā arī 
ar to iespējām sevi parādīt plašākai 
publikai. Attiecībā uz nacionālajām 
atšķirībām nedrīkst neņemt vērā to, ka 
dažās dalībvalstīs situācija kultūras un 
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kuras veido mūsu Eiropas kultūras 
mantojuma daudzveidību. No otras puses, 
sadrumstalotības rezultātā notiek 
ierobežota un neoptimāla kultūras un 
radošo darbu, kā arī operatoru 
transnacionāla aprite Savienībā un ārpus 
tās. Sadrumstalotība arī rada ģeogrāfisku 
nelīdzsvarotību un tādējādi arī ierobežotu 
izvēli patērētājiem.

radošajās nozarēs ir sarežģītāka nekā 
pārējās zemākas ražošanas jaudas un 
ierobežotas pirktspējas un sponsorēšanas 
iespēju dēļ. Tādēļ īpašas pūles būtu 
jāvelta tam, lai veicinātu kultūras un 
radošās nozares iespējas sasniegt 
patērētājus. No vienas puses, 
sadrumstalotība nodrošina kultūras ziņā 
dažādu un lielā mērā neatkarīgu kultūras 
ainavu, kas nodrošina izpausmi dažādām 
kultūras tradīcijām, kuras veido mūsu 
Eiropas kultūras mantojuma daudzveidību. 
No otras puses, sadrumstalotības rezultātā 
notiek ierobežota un neoptimāla kultūras 
un radošo darbu, kā arī operatoru 
transnacionāla aprite Savienībā un ārpus 
tās. Sadrumstalotība arī rada ģeogrāfisku 
un sociālu nelīdzsvarotību un tādējādi arī 
ierobežotu izvēli patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 4

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 
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.

(11) Digitalizācija būtiski ietekmē to, kā 
tiek izstrādātas, izplatītas, patērētas un 
monetizētas kultūras un radošās preces un 
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. Šīs jaunās 
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prasības ir grūti ievērot operatoriem, kuri 
pieder pie sociāli neaizsargātām grupām.

Or. en

Grozījums Nr. 5

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, 
izveidotu ražotni, augtu un saglabātu savu 
konkurētspēju vai lai veidotu starptautisko 
sadarbību. Lai gan tā ir bieži sastopama 
problēma mikrouzņēmumiem un 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.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Jānodrošina visu saistībā ar 
programmu īstenoto darbību Eiropas 
mēroga pievienotā vērtība, papildināmība 
dalībvalstu darbībām un atbilstība LESD 

(20) Jānodrošina visu saistībā ar 
programmu īstenoto darbību Eiropas 
mēroga pievienotā vērtība, papildināmība 
dalībvalstu darbībām un atbilstība LESD 
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167. panta 4. punktam, kā arī citām 
Savienības darbībām, jo īpaši izglītības, 
pētniecības un inovācijas, rūpniecības un 
kohēzijas politikas, kā arī tūrisma un 
ārlietu jomā.

167. panta 4. punktam, kā arī citām 
Savienības darbībām, jo īpaši izglītības, 
nodarbinātības, pētniecības un inovācijas, 
rūpniecības un kohēzijas politikas, kā arī 
tūrisma un ārlietu jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Saskaņā ar rezultātu novērtēšanas 
principiem programmas uzraudzības un 
novērtēšanas procedūrās jāietver sīki 
izstrādāti gada ziņojumi un jāatsaucas uz 
konkrētiem, izmērāmiem, sasniedzamiem, 
būtiskiem un laikā ierobežotiem mērķiem 
un rādītājiem, kas noteikti šajā regulā.

(27) Saskaņā ar rezultātu novērtēšanas 
principiem programmas uzraudzības un 
novērtēšanas procedūrās jāietver sīki 
izstrādāti gada ziņojumi un jāatsaucas uz 
konkrētiem, izmērāmiem, sasniedzamiem, 
būtiskiem un laikā ierobežotiem mērķiem 
un rādītājiem, kas noteikti šajā regulā.
Gada ziņojumi būtu jānosūta un 
jāizklāsta Eiropas Parlamentam. 

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) darbību transnacionālo būtību un 
ietekmi, kas papildinās valstu, 
starptautiskās un citas ES programmas;

(a) darbību transnacionālo un starpkultūru
būtību un ietekmi, kas papildinās valstu, 
starptautiskās un citas ES programmas;

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) vienlīdzīgāku darbības jomu 
nodrošināšanu Eiropas kultūras un 
radošajām nozarēm, ņemot vērā valstis ar 
zemu ražošanas jaudu un/vai valstis vai 
reģionus ar ierobežotu ģeogrāfisko un 
valodu telpu.

(d) vienlīdzīgāku darbības jomu 
nodrošināšanu Eiropas kultūras un 
radošajām nozarēm, ņemot vērā valstis ar 
zemu ražošanas jaudu un/vai valstis vai 
reģionus ar ierobežotu ģeogrāfisko un 
valodu telpu, kā arī operatorus, kuri 
pieder pie sociāli neaizsargātām grupām.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atbalstīt Eiropas kultūras un radošo 
nozaru spēju darboties transnacionāli;

(a) atbalstīt Eiropas kultūras un radošo 
nozaru spēju darboties transnacionāli, 
nodrošinot operatoriem šajā jomā 
nepieciešamās prasmes komunikācijas un 
uzņēmējdarbības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nostiprināt kultūras un radošo nozaru 
finansiālo spēju, jo īpaši attiecībā uz 
mazajiem un vidējiem uzņēmumu un 
organizācijām;

(c) nostiprināt kultūras un radošo nozaru 
finansiālo autonomiju, jo īpaši attiecībā uz 
mikrouzņēmumiem un mazajiem un 
vidējiem uzņēmumu un organizācijām, kā 
arī operatoriem, kuri pieder pie sociāli 
neaizsargātām grupām, veicinot iespējas 
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piedalīties pārvaldības, uzņēmējdarbības 
un uzņēmumu vadības apmācības 
programmās, kas īpaši pielāgotas kultūras 
un radošo nozaru profesionāļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izveido rīku, kas paredzēts 
kultūras un radošajām nozarēm un kas tiks 
izmantots kā Savienības parāda 
instruments mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem. Šim rīkam ir šādas 
prioritātes:

1. Komisija izveido rīku, kas paredzēts 
kultūras un radošajām nozarēm un kas tiks 
izmantots kā Savienības parāda 
instruments mikrouzņēmumiem un
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Šim 
rīkam ir šādas prioritātes:

Or. en

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

(a) sekmēt mazo un vidējo uzņēmumu un 
organizāciju piekļuvi finansējumam 
Eiropas kultūras un radošajās nozarēs;

(a) sekmēt mikrouzņēmumu un mazo un 
vidējo uzņēmumu un organizāciju piekļuvi 
finansējumam Eiropas kultūras un 
radošajās nozarēs, īpašu uzmanību veltot 
gados jauniem operatoriem un tiem, kuri 
pieder pie sociāli neaizsargātām grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
8. pants – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veicinātu politikas izstrādi, inovācijas, 
auditorijas piesaisti un uzņēmējdarbības 
modeļus kultūras un radošajās nozarēs, 
Komisija īstenos šādus transnacionālās 
sadarbības atbalsta pasākumus politikas 
jomā:

Lai veicinātu politikas izstrādi, inovācijas, 
auditorijas piesaisti un jaunus
uzņēmējdarbības modeļus kultūras un 
radošajās nozarēs, Komisija īstenos šādus 
transnacionālās sadarbības atbalsta 
pasākumus politikas jomā:

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
8. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pieredzes transnacionālo apmaiņu un 
zinātību par jauniem uzņēmējdarbības 
modeļiem, mācīšanos no līdzbiedriem un 
tīklu veidošanu starp kultūras operatoriem 
un politikas veidotājiem, kas saistīti ar 
kultūras un radošo nozaru attīstību;

(a) pieredzes transnacionālo apmaiņu un 
zinātību par jauniem uzņēmējdarbības 
modeļiem, apmācības programmām,
mācīšanos no līdzbiedriem un tīklu 
veidošanu starp kultūras operatoriem un 
politikas veidotājiem, kas saistīti ar 
kultūras un radošo nozaru attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
8. pants – f apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– veicināt programmu „Radošā Eiropa” 
valsts līmenī;

– veicināt programmu „Radošā Eiropa” 
valsts un reģionālā līmenī;

Or. en
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalstīt Eiropas literatūras apriti; (b) atbalstīt Eiropas literatūras un dažādu 
mākslas darbu apriti;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sadarbības pasākumiem, kas iesaista 
operatorus no dažādām valstīm, lai īstenotu 
nozaru un starpnozaru darbības;

(a) sadarbības pasākumiem, kas iesaista 
operatorus no dažādām valstīm, lai īstenotu 
nozaru un starpnozaru darbības, īpašu 
uzmanību veltot operatoriem, kuri pieder 
pie sociāli neaizsargātām grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
12. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalstam audiovizuālās jomas 
operatoriem, lai viņi varētu izstrādāt 
Eiropas audiovizuālos darbus, kam ir 
pārrobežu aprites potenciāls;

(b) atbalstam audiovizuālās jomas 
operatoriem, lai viņi varētu izstrādāt 
Eiropas audiovizuālos darbus, kam ir 
pārrobežu aprites potenciāls, īpašu 
uzmanību veltot operatoriem, kuri pieder 
pie sociāli neaizsargātām grupām;

Or. en
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
12. pants – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) atbalstam darbībām, kuru mērķis ir 
palielināt auditoriju zināšanas un interesi;

(i) atbalstam darbībām, kuru mērķis ir 
palielināt auditoriju zināšanas un interesi 
par dažādu sabiedrību atšķirīgo un 
sarežģīto dabu;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecīgajiem ES politikas virzieniem, jo 
īpaši izglītības, nodarbinātības, veselības, 
pētniecības un inovācijas, 
uzņēmējdarbības, tūrisma, tiesiskuma un 
attīstības jomā;

(a) attiecīgajiem ES politikas virzieniem, jo 
īpaši kultūras, izglītības, nodarbinātības, 
veselības, pētniecības un inovācijas, 
rūpniecības, uzņēmējdarbības, 
tirdzniecības, tūrisma, tiesiskuma un 
attīstības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) citiem attiecīgajiem ES finansējuma 
avotiem kultūras un plašsaziņas līdzekļu 
politikas jomā, jo īpaši Eiropas Sociālo 
fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
pētniecības un inovācijas programmām, kā 
arī finanšu instrumentiem saistībā ar 
tiesiskumu un pilsonību, ārējās sadarbības 
programmām un pirmspievienošanās 

(b) citiem attiecīgajiem ES finansējuma 
avotiem kultūras un plašsaziņas līdzekļu 
politikas jomā, jo īpaši Eiropas Sociālo 
fondu, Eiropas Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programmu (jo īpaši 
progresa mikrofinansēšanas 
instrumentu), Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu, pētniecības un inovācijas 



PE487.969v01-00 14/16 PA\900444LV.doc

LV

instrumentiem. Jo īpaši īstenošanas posmā 
svarīgi būs nodrošināt sinerģiju starp 
programmu un valstu un reģionālajām 
stratēģijām pārdomātai specializācijai.

programmām, kā arī finanšu instrumentiem 
saistībā ar tiesiskumu un pilsonību, ārējās 
sadarbības programmām un 
pirmspievienošanās instrumentiem. Jo īpaši 
īstenošanas posmā svarīgi būs nodrošināt 
sinerģiju starp programmu un valstu un 
reģionālajām stratēģijām pārdomātai 
specializācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– izmaiņām nozarēs saistībā ar dažādu 
operatoru darbības ilgtspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 1.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– izmaiņām nozarēs saistībā ar piekļuvi 
Programmai operatoriem, kuri pieder pie 
sociāli neaizsargātām grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 3. daļa – 3.a ievilkums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– to gala saņēmēju skaitu, kas nāk no 
dalībvalstīm, kurām ir zemāka ražošanas 
jauda, ierobežota pirktspēja un 
sponsorēšanas iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 3. daļa – 3.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– to gala saņēmēju skaitu, kas pieder pie 
sociāli neaizsargātām grupām, kuras 
saņem finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Papildus regulārai uzraudzībai Komisija 
ne vēlāk kā līdz 2017. gada beigām 
jāsagatavo ārējā novērtējuma ziņojums, lai 
novērtētu mērķu sasniegšanas efektivitāti 
un programmas un tās Eiropas mēroga 
pievienotās vērtības lietderību saistībā ar 
lēmuma pieņemšanu par programmas 
atjaunošanu, pārveidošanu vai apturēšanu. 
Novērtējumā apskata vienkāršošanas 
tvērumu, tās iekšējo un ārējo saskaņotību, 
visu mērķu turpmāko piemērotību, kā arī 
pasākumu sniegto ieguldījumu attiecībā uz 
Savienības pārdomātas, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes prioritātēm. Tajā 
jāņem vērā Eiropas Parlamenta Lēmuma 

(a) Papildus regulārai uzraudzībai Komisija 
ne vēlāk kā līdz 2017. gada beigām 
jāsagatavo ārējā novērtējuma ziņojums, lai 
novērtētu mērķu sasniegšanas efektivitāti 
un programmas un tās Eiropas mēroga 
pievienotās vērtības lietderību saistībā ar 
lēmuma pieņemšanu par programmas 
atjaunošanu, pārveidošanu vai apturēšanu. 
Novērtējumā apskata vienkāršošanas 
tvērumu, tās iekšējo un ārējo saskaņotību, 
visu mērķu turpmāko piemērotību, kā arī 
pasākumu sniegto ieguldījumu attiecībā uz 
Savienības pārdomātas, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes prioritātēm. Tajā 
jāņem vērā Eiropas Parlamenta Lēmuma 
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Nr. 1855/2006/EK, Lēmuma 
Nr. 1718/2006/EK un Lēmuma 
Nr. 1041/2009/EK ilgtermiņa ietekmes 
novērtējuma rezultāti.

Nr. 1855/2006/EK, Lēmuma 
Nr. 1718/2006/EK un Lēmuma 
Nr. 1041/2009/EK ilgtermiņa ietekmes 
novērtējuma rezultāti. Ārējā novērtējuma 
ziņojums tiek nosūtīts un izklāstīts 
Eiropas Parlamentam.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija izveido fondu, kas paredzēts 
kultūras un radošajām nozarēm un kas tiks 
izmantots kā Savienības kapitāla 
instruments mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem. Tādā veidā nodrošinātais 
finansiālais atbalsts tiks piešķirts maziem 
un vidējiem uzņēmumiem un 
organizācijām, kas darbojas kultūras un 
radošajās nozarēs.

Komisija izveido rīku, kas paredzēts 
kultūras un radošajām nozarēm un kas tiks 
izmantots kā Savienības parāda 
instruments mikrouzņēmumiem un
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tādā 
veidā nodrošinātais finansiālais atbalsts 
tiks piešķirts mikrouzņēmumiem un 
maziem un vidējiem uzņēmumiem un 
organizācijām, kas darbojas kultūras un 
radošajās nozarēs.

Or. en


