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ĪSS PAMATOJUMS

Kultūras un radošo nozaru (KRN) nozīme
Kultūras un radošās nozares (KRN) sniedz būtisku ieguldījumu darbvietu radīšanā un 
ekonomiskās izaugsmes veicināšanā — 2008. gadā tās veidoja 4,5 % no Eiropas kopējā IKP, 
un tajās bija nodarbināti aptuveni 3,8 % darbaspēka. Tāpat kultūras un radošās nozares 
veicina citu ekonomikas nozaru, piemēram, tūrisma un informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju, attīstību. Veicinot inovācijas un uzņēmējdarbību saistībā ar gudru, ilgtspējīgu 
izaugsmi kultūras un radošās nozares sekmē sociālo integrāciju.

Problēmas un kopēji uzdevumi

KRN nākas saskarties ar vairākiem kopējiem uzdevumiem un grūtībām, piemēram, 
sadrumstalotu tirgu, globalizāciju un digitalizāciju, datu trūkumu un nepietiekamiem privātā 
sektora ieguldījumiem. Jo īpaši MVU un organizācijām, kas darbojas kultūras un radošajā 
nozarē, finansējums ir grūti pieejams. Šīs problēmas galvenokārt ir saistītas ar turpmāk 
minētajiem iemesliem:

 daudzi no līdzekļiem ir nemateriāli, piemēram, autortiesības;
 kultūras izstrādājumi — atšķirībā no citiem rūpniecības projektiem — parasti netiek 

ražoti masveidā, un katrs no tiem ir unikāls veidojums, taču ienesīguma 
nodrošināšanai ir nepieciešami ilgtermiņa ieguldījumi;

 uzņēmējiem, kuri darbojas kultūras un radošajā nozarē, parasti nav nepieciešamo 
mārketinga prasmju, lai sekmētu finanšu iestāžu interesi par projektu īstenošanu;

 finanšu iestādēm nav pietiekamu zināšanu par šīm nozarēm un tās nav gatavas ieguldīt 
nepieciešamo zināšanu iegūšanā, lai spētu izvērtēt ar šīm nozarēm saistīto risku;

 parasti trūkst uzticamu datu, un tas ierobežo šis nozares MVU iespējas saņemt 
aizņēmumus.

Programmas „Radošā Eiropa” apraksts

Programmā „Radošā Eiropa” ir apvienotas un tiek turpmāk īstenotas programmas „Kultūra”, 
„MEDIA” un „MEDIA Mundus”. Kopējais darbībām atvēlētais budžets (2014.–2020. gadam) 
ir EUR 1,801 miljards — 37 % pieaugums attiecībā pret pašreizējo izdevumu līmeni.
Programmā „Radošā Eiropa” ir šādas trīs daļas: starpnozaru daļa, kas paredzēta visām KRN 
(15 % no programmas budžeta); kultūras daļa, kas paredzēta KRN (30 % no programmas 
budžeta) un „MEDIA” daļa, kas paredzēta audiovizuālajai nozarei (55 % no programmas 
budžeta).

Starpnozaru daļa nodrošina KRN mehānismu, ar kuru MVU un organizācijām atvieglo 
piekļuvi kultūras un radošo nozaru finansējumam un uzlabo finanšu iestāžu spēju izvērtēt 
kultūras un radošos projektus.  Šis mehānisms papildinās citus ES mehānismus, kas iekļauti 
struktūrfondos un Konkurētspējas un jauninājumu pamatprogrammā.

Ar programmu „Kultūra” un „MEDIA” prioritātēm un atbalsta pasākumiem cenšas stiprināt 
KRN jaudas, lai veicinātu digitālo tehnoloģiju izmantošanu, tā nodrošinot pielāgošanos tirgus 



PE483.700v02-00 4/25 AD\904481LV.doc

LV

attīstībai un digitālajām tehnoloģijām, veidotu jaunus uzņēmējdarbības un izplatīšanas 
modeļus, atbalstītu starptautisko mārketingu un izplatīšanu tiešsaistes platformās.

Lai īstenotu programmu, Komisija ar īstenošanas aktiem, izmantojot konsultēšanās procedūru, 
pieņems ikgadējas darba programmas. Lielāko daļu līdzekļu, kas tiks piešķirti saskaņā ar 
programmu „Radošā Eiropa”, pārvaldīs Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras 
izpildaģentūra, izsludinot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus. Sniegtā finanšu palīdzība 
nevar pārsniegt 50 % no atbalstīto darbību galīgajām izmaksām (ja vien ikgadējā programmā 
nav paredzēts citādi). Komisija tiešā veidā pārvaldīs tikai dažus programmas aspektus, 
piemēram, balvu pasniegšanu, sadarbību ar starptautiskām iestādēm, starptautiskos 
audiovizuālos kopražojumu fondus un finansējumu no programmām „Eiropas kultūras 
galvaspilsēta” un „Eiropas kultūras mantojuma zīme”.

Komisija nodrošinās programmas „Radošā Eiropa” regulāru uzraudzību, izmantojot 
14. punktā norādītos rezultātu rādītājus, ko veido: nozares daļa nodarbinātībā un IKP; kultūras 
operatoru starptautiskā sadarbība un izveidoto starptautisko partnerību skaits; Eiropas filmu 
apmeklētāju skaits Eiropā un pasaulē; Eiropas audiovizuālo darbu procentuālais daudzums 
kinoteātros, televīzijā un digitālajās platformās; to aizdevumu apmērs, kas piešķirti saistībā ar 
šo finanšu rīku.

Atzinuma sagatavotājas nostāja

Ierosinātajos grozījumos ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja prasa ieviest jaunus īpašos 
programmas mērķus, tā stiprinot programmas daļas attiecībā uz KRN pielāgošanu 
globalizācijai un digitalizācijai. Izmaiņu galvenais mērķis ir nodrošināt kultūras materiālu 
pieejamību tiešsaistē, uzlabot to pārvaldību un digitālo saglabāšanu un veicināt partnerības 
starp kultūras iestādēm un privāto sektoru, lai rastu jaunas kultūras materiālu digitalizācijas 
finansēšanas iespējas un sekmētu šādu materiālu radošu izmantošanu. Atzinuma sagatavotāja 
arī prasa par īpašo programmas mērķi noteikt uzlabotu piekļuvi kultūras un radošās nozares 
produktiem personām ar invaliditāti.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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, 

(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, 
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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.

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 un 
mūžizglītību.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Personām ar invaliditāti joprojām ir 
ierobežotas iespējas piekļūt kultūras un 
radošajiem produktiem, un kā viens no 
programmas „Radošā Eiropa” īpašajiem 
mērķiem būtu jāiekļauj šādas piekļuves 
atvieglošana personām ar invaliditāti.

Pamatojums
Lai sekmētu Eiropas valodas un kultūras daudzveidības aizsardzību un veicināšanu un lai 
stiprinātu kultūras un radošo nozaru konkurētspēju, īpašās programmas īpašajos mērķos 
jāparedz atbalsts ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei, uzlabojot personām ar invaliditāti 
iespējas izmantot kultūras un radošās nozares produktus.

Grozījums Nr. 3

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 

(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 
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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.

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 un veicinot digitālo 
prasmju un pieejamības augstu līmeni.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā 
kultūrai ir izšķiroša nozīme, un tā sniedz 
radošu ieguldījumu sociālās politikas 
mērķu sasniegšanā, sekmējot inovāciju un 
tādējādi pozitīvi ietekmējot sociālās jomas 
rādītājus.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šīs uzraudzības, novērtējumu un 
apspriešanas rezultāti liecina, ka 
programmām „Kultūra”, „MEDIA” un 
„MEDIA Mundus” ir ļoti svarīga nozīme 
saistībā ar Eiropas kultūru un valodu 
daudzveidības aizsardzību un ka tās ir 
svarīgas kultūras un radošo nozaru 
vajadzībām, tomēr jaunās programmas 
mērķi ir no jauna jāsaskaņo ar stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķiem. Šie novērtējumi 
un apspriešanas, kā arī dažādi neatkarīgi 
pētījumi, jo īpaši pētījums par kultūras un 
radošo nozaru uzņēmējdarbības dimensiju, 
arī liecina, ka kultūras un radošās nozares 
saskaras ar kopējām problēmām, proti, lielā 

(9) Šīs uzraudzības, novērtējumu un 
apspriešanas rezultāti liecina, ka 
programmām „Kultūra”, „MEDIA” un 
„MEDIA Mundus” ir ļoti svarīga nozīme 
saistībā ar Eiropas kultūru un valodu 
daudzveidības aizsardzību un ka tās ir 
svarīgas kultūras un radošo nozaru 
vajadzībām, tomēr jaunās programmas 
mērķi ir no jauna jāsaskaņo ar stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķiem. Šie novērtējumi 
un apspriešanas, kā arī dažādi neatkarīgi 
pētījumi, jo īpaši pētījums par kultūras un 
radošo nozaru uzņēmējdarbības dimensiju, 
arī liecina, ka kultūras un radošās nozares 
saskaras ar kopējām problēmām, proti, lielā 



AD\904481LV.doc 7/25 PE483.700v02-00

LV

mērā sadrumstalotu tirgu, digitalizācijas un 
globalizācijas ietekmi, piekļuves grūtībām 
finansējumam un salīdzināmu datu 
trūkumu, un saistībā ar visām šīm 
problēmām ir vajadzīga Savienības līmeņa 
rīcība.

mērā sadrumstalotu tirgu, digitalizācijas un 
globalizācijas ietekmi, piekļuves grūtībām 
finansējumam un salīdzināmu datu 
trūkumu, un saistībā ar visām šīm 
problēmām ir vajadzīga Savienības līmeņa 
rīcība. Tomēr digitalizācija — atšķirībā no 
citām problēmām — būtu jāuztver gan kā 
virzītājspēks, gan kā iespēja.

Pamatojums
Tehnoloģija un platjoslas infrastruktūras pieejamība pilsētās un lauku apvidos dod jaunas 
iespējas kultūras preču un pakalpojumu radītājiem savus darbus ar zemākām izmaksām un 
neatkarīgi no fiziskiem un ģeogrāfiskiem ierobežojumiem izplatīt plašākā sabiedrībā. 
Tādējādi tiem, kas rada kultūras materiālu, rodas potenciāli plašāks kultūras preču un 
pakalpojumu noiets un tirgi, bet iedzīvotājiem — lielāka piedāvāto kultūras produktu 
dažādība, ar nosacījumu, ka kultūras satura sniedzēji IKT izmanto pilnībā un tiek pārskatīti 
tradicionālie ražošanas un izplatīšanas modeļi.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Kultūras un radošajās nozarēs 
notiek digitālā pāreja — mainās 
tradicionālie modeļi un vērtību ķēdes un 
rodas nepieciešamība pēc jauniem 
uzņēmējdarbības modeļiem. Digitalizācija 
un plašāka piekļuve kultūras resursiem 
sniedz milzīgas ekonomiskās iespējas un 
ir priekšnoteikums Eiropas kultūras un 
radošo jaudu turpmākai attīstībai un 
rūpniecības līdzdalībai šajā jomā.

Pamatojums
Turklāt digitalizēto materiālu var izmantot atkārtoti — komerciāliem un nekomerciāliem 
mērķiem —, piemēram, mācību un izglītojošu materiālu, dokumentālu materiālu, tūrisma 
lietojumu, spēļu, izklaides un projektēšanas rīku sagatavošanai, ar nosacījumu, ka pilnībā 
tiek ievērotas autortiesības un ar tām saistītās tiesības.
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Grozījums Nr. 7

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 un Eiropas sabiedrībai kopumā
piedāvā lielas iespējas. Zemākas 
izplatīšanas izmaksas, jauni izplatīšanas 
kanāli un jaunas iespējas nišas produktiem 
var sekmēt piekļuvi un palielināt apriti visā 
pasaulē, vienlaikus palīdzot veicināt 
sociālo kohēziju. 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.

Pamatojums
Daudzās vietējās un reģionālajās attīstības stratēģiju jomās veiksmīgi ir iekļautas kultūras un 
radošās nozares — kultūras mantojuma veicināšana izmantošanai uzņēmējdarbības 
vajadzībām; kultūras infrastruktūru un pakalpojumu attīstība, lai atbalstītu ilgtspējīgu 
tūrismu; vietējo uzņēmumu un partnerību kopu izveide starp kultūras un radošajām nozarēm 
un rūpniecības, pētniecības, izglītības un citām jomām; inovāciju laboratoriju izveide un 
pilsētu ilgtspējīga attīstība.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Digitālais materiāls būtu lietderīgi 
jāpārvalda un jāuztur, lai novērstu to, ka 
digitālā formātā uzglabāta informācija 
vairs nav izmantojama tādēļ, ka tehnika 
un programmatūra, kurā tā tiek 
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uzglabāta, ir novecojusi, ka uzglabāšanas 
ierīces ar laiku noveco un/vai ka šīs 
ierīces vairs nespēj tikt galā ar jauna un 
nepārtraukti mainīga satura lielo apjomu.
Inovatīvām uz internetu balstītām 
glabāšanas sistēmām var būt svarīga 
nozīme kultūras un radošo datu 
saglabāšanā, ja tiek nodrošināta, uzturēta 
un garantēta datu drošība, digitālās 
infrastruktūras elastība un piekļuve šiem 
datiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Lai Eiropas kultūras un radošās 
nozares sekmīgi attīstītos, tām ir 
nepieciešama mūsdienīga, pieejama un 
juridiski skaidra intelektuālā īpašuma 
tiesību aizsardzības sistēma.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Filmu finansēšanu nosaka pašreizējā 
izplatīšanas prakse. Tomēr pastāv aizvien 
izteiktāka nepieciešamība veicināt 
alternatīvu tiesiska tiešsaistes piedāvājuma 
radīšanu un sekmēt jaunradi. Tādēļ ir 
būtiski popularizēt jaunu izplatīšanas 
modeļu elastību, lai ļautu rasties jauniem 
uzņēmējdarbības modeļiem.

(12) Filmu finansēšanu nosaka pašreizējā 
izplatīšanas prakse. Tomēr pastāv aizvien 
izteiktāka nepieciešamība veicināt 
pievilcīga tiesiska tiešsaistes piedāvājuma 
radīšanu un sekmēt jaunradi, jo īpaši 
saistībā ar mobilo internetu. Tādēļ ir 
būtiski popularizēt jaunu izplatīšanas 
modeļu elastību, lai ļautu rasties jauniem 
uzņēmējdarbības modeļiem. Šādu legālu 
un pievilcīgu tiešsaistes piedāvājumu 
nodrošināšanas pamatā jābūt plašai visas 
Savienības stratēģijai, kurā iesaistītas 
visas ieinteresētās puses. Šādu jauno 
legālo tiešsaistes piedāvājumu mērķim 
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vajadzētu būt sekmēt māksliniecisko 
jaunradi un aizsargāt tās radītāju 
intereses, kā arī nodrošināt pēc iespējas 
plašākas sabiedrības pieeju kultūras un 
radošās nozares produktiem. 

Pamatojums
Tā kā internets kļūst arvien plašāk pieejams mobilajās ierīcēs (telefonos, datoros utt.), būtu 
jāievieš atsauce uz mobilā interneta tehnoloģijām, kurām ir būtiska loma jaunu un elastīgu 
izplatīšanas iespēju nodrošināšanā. Ar legāliem un pievilcīgiem tiešsaistes piedāvājumiem 
būtu jāsekmē mākslinieciskā jaunrade un tās radītāju interešu aizsardzība, vienlaikus 
nodrošinot pēc iespējas plašākas sabiedrības pieeju KRN produktiem. 

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Savienībai steidzami būtu jāveic 
pasākumi, lai izmantotu digitalizācijas 
priekšrocības un saglabātu digitālos 
materiālus. Ja dalībvalstis nepalielinās 
ieguldījumus šajā jomā, rodas risks, ka 
kultūras un ekonomiskie ieguvumi, ko 
sniegtu digitālā pāreja, tiks izmantoti citos 
kontinentos, nevis Eiropā.

Pamatojums
Digitalizācija ir svarīgs līdzeklis, lai nodrošinātu plašāku piekļuvi kultūras materiāliem un to 
izmantošanu. Visa Eiropas kultūras mantojuma digitalizācijas izmaksas ir augstas, un tās 
nevar finansēt vienīgi no valsts līdzekļiem. Privātā sektora vai publiskā un privātā sektora 
partnerību sniegtais finansiālais atbalsts digitalizācijai var palīdzēt iesaistīt šajos 
digitalizācijas centienos privātas struktūras, un tas būtu jāsekmē arī turpmāk. 

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Grāmatas, laikraksti un žurnāli ir 
kultūras nozaru sastāvdaļa un veido daļu 
no plurālistiskas un daudzveidīgas 
Eiropas plašsaziņas līdzekļu vides. 
Digitālais laikmets rada problēmas arī 
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minēto nozaru tradicionālo jomu, tostarp 
grāmatu izdošanas un tirdzniecības un 
drukāto plašsaziņas līdzekļu, ilgtspējai.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12c) Kultūras materiālu pieejamība 
tiešsaistē visas Savienības iedzīvotājiem 
dos iespēju tiem piekļūt un tos izmantot 
izklaidei, mācībām vai darbam. Tādā 
veidā Eiropas daudzveidīgais un 
daudzvalodīgais mantojums internetā būs 
skaidri atpazīstams, turklāt tā satura 
digitalizācija ļaus Eiropas kultūras 
iestādēm turpināt pildīt savu uzdevumu —
sniegt piekļuvi mūsu mantojumam un 
saglabāt to digitālajā vidē.

Pamatojums
Kultūras materiālu pieejamība tiešsaistē visas Eiropas iedzīvotājiem dos iespēju tiem piekļūt 
un tos izmantot izklaidei, mācībām vai darbam. Tajā pašā laikā kultūras materiālu 
pieejamība tiešsaistē nozīmēs, ka Eiropas daudzveidīgais un daudzvalodīgais mantojums 
internetā būs skaidri atpazīstams.

Grozījums Nr. 14

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 

(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,
radītu darbvietas 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 
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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.

radošajās nozarēs, jo daudzas to vērtības ir 
netaustāmas, to darbību profils saistās ar 
noteiktiem prototipiskiem priekšstatiem un 
tām raksturīga ir nepieciešamība 
uzņemties risku, kā arī veikt 
eksperimentus, lai radītu jauninājumus, 
nozaru operatori nav gatavi ieguldīt 
līdzekļus, kā arī finanšu iestādes nav 
pietiekami gatavas ieguldīt līdzekļus.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ir jāapvieno Savienības programmas, 
kas kultūras un radošajās nozarēs pašlaik 
darbojas individuāli, vienā vispusīgā 
pamatprogrammā ar mērķi efektīvāk 
atbalstīt kultūras un radošos operatorus, lai 
viņi varētu izmantot iespējas, kuras 
piedāvā digitalizācija un globalizācija, un 
ar mērķi viņiem palīdzēt risināt problēmas, 
kas pašlaik veicina tirgus sadrumstalotību. 
Lai programma būtu efektīva, tajā jāņem 
vērā apakšnozaru specifiskās iezīmes, to 
dažādās mērķgrupas un to konkrētās 
vajadzības, īstenojot pielāgotas pieejas 
neatkarīgās sadaļās.

(15) Ir jāapvieno Savienības programmas, 
kas kultūras un radošajās nozarēs pašlaik 
darbojas individuāli, vienā vispusīgā 
pamatprogrammā ar mērķi efektīvāk 
atbalstīt kultūras un radošos operatorus, lai 
viņi varētu izmantot iespējas, kuras 
piedāvā digitalizācija un globalizācija, un 
ar mērķi viņiem palīdzēt risināt problēmas, 
kas pašlaik veicina tirgus sadrumstalotību. 
Lai programma būtu efektīva, tajā jāņem 
vērā apakšnozaru specifiskās iezīmes, to 
dažādās mērķgrupas un to konkrētās 
vajadzības, īstenojot pielāgotas pieejas 
neatkarīgās sadaļās. Ar to saistītajās 
pārmaiņās prioritāte būtu jāpiešķir 
finanšu pārskatu procedūru piemērošanas 
procesa vienkāršošanai un ievērošanai, 
lai MVU un sabiedriskajām un 
brīvprātīgajām organizācijām netiek 
uzlikts pārmērīgs administratīvais slogs.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Eiropas kultūras galvaspilsēta un 
Eiropas kultūras mantojuma zīme veicina 

(16) Eiropas kultūras un sporta 
galvaspilsētas un Eiropas kultūras 
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piederības sajūtu kopējam kultūras 
reģionam, kā arī veicina kultūras 
mantojuma vērtības uzlabošanu. Šīm 
divām Savienības darbībām ir jānodrošina 
finansējums.

mantojuma zīme veicina piederības sajūtu 
kopējam kultūras reģionam, kā arī veicina 
kultūras mantojuma vērtības uzlabošanu. 
Šīs Savienības darbības tiks finansētas no 
programmas „Radošā Eiropa” līdzekļiem.

Grozījums Nr. 17
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, cita starpā apspriežoties ar 
nozari un šajā nolūkā izmantojot 
atbilstošus kanālus, kā arī īpaša uzmanība 
jāpievērš tam, lai tiktu nodrošināta 
administratīvo un finanšu procedūru 
vienkāršošana, jo īpaši attiecībā uz MVU 
un sabiedriskajām un brīvprātīgajām 
organizācijām.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Kā norādīts Komisijas ziņojumā par 
ietekmi, ko rada Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 30. jūlija lēmumi 
attiecībā uz juridisko pamatu maiņu 
Eiropas programmām mūžizglītības, 
kultūras, jaunatnes un pilsonības jomā, 
pārvaldības procedūru kavējumu būtiski 
samazinājumi ir palielinājuši programmu 
efektivitāti. Šāda vienkāršošana ir 
jāturpina.

(25) Kā norādīts Komisijas ziņojumā par 
ietekmi, ko rada Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 30. jūlija lēmumi 
attiecībā uz juridisko pamatu maiņu 
Eiropas programmām mūžizglītības, 
kultūras, jaunatnes un pilsonības jomā, 
pārvaldības procedūru kavējumu būtiski 
samazinājumi ir palielinājuši programmu 
efektivitāti. Šāda vienkāršošana ir jāturpina 
un turpmāk jāuzlabo, koncentrējoties uz 
tā laika samazināšanu, kas nepieciešams, 
lai piešķirtu un plašāk izmantotu 
elektroniskos projektu vadības 
instrumentus.
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Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. „kultūras un radošās nozares” ir visas 
nozares, kuru darbību pamatā ir kultūras 
vērtības un/vai mākslas un radošas 
izpausmes — neatkarīgi no tā, vai šīs 
darbības ir vai nav vērstas uz tirgu, kā arī 
neatkarīgi no tās struktūras veida, kas tās 
īsteno; šīs darbības ietver preču un 
pakalpojumu radīšanu, producēšanu, 
izplatīšanu un saglabāšanu saistībā ar 
kultūras, mākslas vai radošām izpausmēm, 
kā arī saistītās funkcijas, piemēram, 
izglītību, pārvaldību vai regulējumu. 
Kultūras un radošās nozares īpaši ietver 
arhitektūru, arhīvus un bibliotēkas, mākslas 
amatniecību, audiovizuālo jomu (ieskaitot 
filmas, televīziju, videospēles un 
multividi), kultūras mantojumu, dizainu, 
festivālus, mūziku, izpildītājmākslu, 
publikācijas, radio un vizuālo mākslu;

1. „kultūras un radošās nozares” ir visas 
nozares, kuru darbību pamatā ir kultūras 
vērtības un/vai mākslas un radošas 
izpausmes — neatkarīgi no tā, vai šīs 
darbības ir vai nav vērstas uz tirgu, kā arī 
neatkarīgi no tās struktūras veida, kas tās 
īsteno; šīs darbības ietver preču un 
pakalpojumu radīšanu, producēšanu, 
izplatīšanu un saglabāšanu, tostarp 
pakalpojumu digitalizēšanu, saistībā ar 
kultūras, mākslas vai radošām izpausmēm, 
kā arī saistītās funkcijas, piemēram, 
izglītību, pārvaldību vai regulējumu un 
apmācību. Kultūras un radošās nozares 
ietver tādas nozares kā, piemēram,
arhitektūru, arhīvus un bibliotēkas, mākslas 
amatniecību, audiovizuālo jomu (ieskaitot
filmas, televīziju, radio, videospēles un 
multividi), kultūras mantojumu, dizainu, 
mūziku, izpildītājmākslu, publikācijas, 
sportu, vizuālo mākslu un ierakstus;

Grozījums Nr. 20

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 būtību un 
ietekmi, jo īpaši attiecībā uz zināšanu 
apmaiņu, kas papildinās vietējās, 
regionālās, valstu, starptautiskās un citas 
ES programmas;

Grozījums Nr. 21
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Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) transnacionālai sadarbībai stimulējot 
visaptverošākus, ātrākus un iedarbīgus 
risinājumus globālām problēmām, kas var
sistemātiski ietekmēt nozari ilgtermiņā;

(c) transnacionālai sadarbībai stimulējot
visaptverošākus, ātrākus un iedarbīgus 
risinājumus globālām problēmām un 
inovācijai, un sistemātiski ietekmējot
nozari ilgtermiņā;

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) sociālās kohēzijas veicināšanu, 
uzlabojot visu Savienības iedzīvotāju, jo 
īpaši personu ar invaliditāti, piekļuvi 
kultūras un radošās nozares produktiem;

Pamatojums

Uzlabojot visu Eiropas iedzīvotāju, jo īpaši personu ar invaliditāti, piekļuvi KRN produktiem 
ievērojami sekmēs sociālo kohēziju Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
4. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nostiprināt kultūras un radošo nozaru 
konkurētspēju, lai veicinātu gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi.

(b) nostiprināt kultūras un radošo nozaru 
konkurētspēju un elastību, lai veicinātu 
gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
5. pants – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veicināt kultūras un radošo darbu un 
operatoru transnacionālo apriti, kā arī 
jaunas auditorijas piesaisti Eiropā un ārpus 
tās;

(b) radīt iespējas kultūras un radošo darbu 
un operatoru transnacionālajai apritei, kā 
arī jaunas auditorijas piesaistei Eiropā un 
ārpus tās;

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
5. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) veicināt mākslinieku mobilitāti, 
starpkultūru dialogu un māksliniecisko 
izglītošanu;

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
5. pants – 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 spēju, jo īpaši attiecībā uz 
publiskajām bibliotēkām, mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, mikrouzņēmumiem
un sabiedriskajām un brīvprātīgajām
organizācijām;

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
5. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) atbalstīt transnacionālo sadarbību 
politikas jomā, lai veicinātu politikas 
attīstību, inovācijas, auditorijas piesaisti un 
jaunus uzņēmējdarbības modeļus.

(d) atbalstīt transnacionālo sadarbību 
politikas jomā, lai veicinātu politikas 
attīstību, inovācijas, auditorijas piesaisti, 
jaunus uzņēmējdarbības modeļus un aktīvu 
uzņēmējdarbību;
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
5. pants – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) veicināt partnerības starp kultūras 
iestādēm un privāto sektoru, lai rastu 
jaunas iespējas finansēt kultūras 
materiālu digitalizāciju un sekmētu šādu 
materiālu inovatīvu izmantošanu, 
vienlaikus nodrošinot, ka valsts un privātā 
sektora partnerības digitalizācijas jomā ir 
taisnīgas un līdzsvarotas.

Pamatojums
Lai sekmētu Eiropas valodas un kultūras daudzveidības aizsardzību un veicināšanu un lai 
stiprinātu kultūras un radošo nozaru konkurētspēju, īpašajos mērķos jāparedz veicināt 
partnerību starp kultūras iestādēm un privāto sektoru, lai rastu jaunas iespējas finansēt 
kultūras materiālu digitalizāciju un sekmētu šādu materiālu radošu izmantošanu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
5. pants – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) sekmēt digitālo prasmju augstu 
līmeni un pieejamību visās dalībvalstīs, lai 
Savienības iedzīvotājiem radītu 
vienlīdzīgas iespējas izmantot kultūras, 
mākslas un audiovizuālo darbu 
sasniegumus;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
5. pants – dc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dc) stimulēt ilgspējīgu nodarbinātību 
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kultūras un radošajās nozarēs, tā pozitīvi 
ietekmējot arī nodarbinātību saistītajās 
nozarēs, piemēram, tūrisma un digitālajā 
nozarē;

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
5. pants – dd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dd) uzlabot digitalizācijas apstākļus un ar 
autortiesībām aizsargātu materiālu 
pieejamību tiešsaistē;

Pamatojums
Lai sekmētu Eiropas valodas un kultūras daudzveidības aizsardzību un veicināšanu un lai 
stiprinātu kultūras un radošo nozaru konkurētspēju, īpašajos mērķos jāparedz uzlabot 
digitalizācijas apstākļus un ar autortiesībām aizsargātu materiālu pieejamību tiešsaistē.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
5. pants – de apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(de) uzlabot digitālās infrastruktūras 
apstākļus un juridiskos 
pamatnosacījumus digitālā formātā esošu 
materiālu pārvaldībai un uzglabāšanai, 
lai garantētu šo materiālu ilgtermiņa 
saglabāšanu;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
5. pants – df apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(df) atbalstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, uzlabojot personu ar invaliditāti 
iespējas izmantot kultūras un radošo 
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nozaru produktus;

Pamatojums
Lai sekmētu Eiropas valodas un kultūras daudzveidības aizsardzību un veicināšanu un lai 
stiprinātu kultūras un radošo nozaru konkurētspēju, īpašās programmas īpašajos mērķos 
jāparedz atbalstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, uzlabojot personu ar invaliditāti 
iespējas izmantot kultūras un radošās nozares produktus.

Grozījums Nr. 34
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 mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, mikrouzņēmumiem un
sabiedriskajām un brīvprātīgajām 
organizācijām. Šim rīkam ir šādas 
prioritātes:

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) sekmēt mazo un vidējo uzņēmumu,
mikrouzņēmumu, publisko bibliotēku un 
sabiedrisko un brīvprātīgo organizāciju
piekļuvi finansējumam Eiropas kultūras un 
radošajās nozarēs;

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
8. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) konferences, seminārus un politisko 
dialogu, arī kultūras prasmju un 
plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes jomā;

(e) konferences, seminārus un politisko 
dialogu, arī kultūras prasmju un 
plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes jomā, 
kas paredzēti nozarē tieši ieinteresētajām 
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personām;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
8. pants – f apakšpunkts – 5.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– regulāri ziņot par administratīvo slogu 
maziem un vidējiem uzņēmumiem un 
sabiedriskajām un brīvprātīgajām 
organizācijām, kā arī sniegt praktiskus 
ierosinājumus, lai samazinātu šādu slogu.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atbalsts darbībām, kas operatoriem 
nodrošina prasmes un zinātību, lai 
mudinātu viņus pielāgoties digitālajām 
tehnoloģijām, kā arī izmēģināt jaunas 
pieejas auditorijas piesaistei un 
uzņēmējdarbības modeļiem;

(a) atbalsts darbībām, kas operatoriem, 
tostarp publiskajām bibliotēkām,
nodrošina prasmes un zinātību, lai 
mudinātu viņus pielāgoties digitālajām 
tehnoloģijām, kā arī izmēģināt jaunas 
pieejas auditorijas piesaistei un 
uzņēmējdarbības modeļiem, cita starpā 
izmantojot sociālo plašsaziņas līdzekļu 
platformas; mobilā interneta tehnoloģijām 
jābūt neatņemamai šī procesa sastāvdaļai, 
jo tās tiek arvien vairāk izmantotas;

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atbalstīt auditorijas piesaisti, lai 
veicinātu interesi par Eiropas kultūras 
darbiem.

(c) atbalstīt auditorijas piesaisti, lai 
veicinātu interesi par Eiropas kultūras 
darbiem, tostarp izmantojot sociālo 
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plašsaziņas līdzekļu platformas.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
10. pants – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) publisko bibliotēku pasākumiem, lai 
digitalizētu literāros darbus, izveidotu 
integrētus tiešsaistes katalogus un 
integrētu publiskās bibliotēkas valsts un 
starptautiskos tīklos;

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
10. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) īpašām darbībām, lai panāktu Eiropas 
kultūru bagātības un daudzveidības lielāku 
pamanāmību, kā arī veicinātu starpkultūru 
dialogu un savstarpēju sapratni, tostarp 
piešķirot Eiropas kultūras balvas, 
izmantojot Eiropas kultūras mantojuma 
zīmi un Eiropas kultūras galvaspilsētas.

(e) īpašām darbībām, lai panāktu Eiropas 
kultūru bagātības un daudzveidības lielāku 
pamanāmību, kā arī veicinātu starpkultūru 
dialogu un savstarpēju sapratni, tostarp 
piešķirot Eiropas kultūras balvas, 
izmantojot Eiropas kultūras mantojuma 
zīmi un Eiropas kultūras un sporta
galvaspilsētas.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sekmēt prasmju apgūšanu un tīklu 
izveidi, kā arī īpaši veicināt digitālo 
tehnoloģiju izmantošanu, lai nodrošinātu 
pielāgošanos tirgus attīstībai;

(a) sekmēt prasmju apgūšanu un tīklu 
izveidi, kā arī īpaši veicināt digitālo 
tehnoloģiju un sociālo mediju
izmantošanu, lai nodrošinātu pielāgošanos 
tirgus attīstībai; mobilā interneta 
tehnoloģijām jābūt neatņemamai šī 
procesa sastāvdaļai, jo tās tiek arvien 
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vairāk izmantotas;

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) sekmēt projektus, kuri tehniskā un 
radošā ziņā īstenos multimediju un 
daudzplatformu attīstību;

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) atbalstīt pilotprojektu izstrādi, kā arī 
to veicināšanu un organizēšanu;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
12. pants – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) ņemot vērā radošo nozaru 
daudzpusējos aspektus — tādu politikas 
nostādņu veicināšanai, ar kurām sekmē 
inovācijas tehniskā un radošā līmenī.

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecīgajiem ES politikas virzieniem, jo 
īpaši izglītības, nodarbinātības, veselības, 

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

pētniecības un inovācijas, 
uzņēmējdarbības, tūrisma, tiesiskuma, 
attīstības un sporta jomā;

Grozījums Nr. 47

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

(b) citiem attiecīgajiem ES finansējuma 
avotiem kultūras un plašsaziņas līdzekļu 
politikas jomā, jo īpaši Eiropas Sociālo 
fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
pētniecības un inovācijas programmu, 
„Erasmus visiem” 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.

Grozījums Nr. 48

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 

(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. 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
ikgadēju ziņojumu par programmas 
rezultātiem un darbības rādītājiem.
Novērtējumā apskata vienkāršošanas 
tvērumu, tās iekšējo un ārējo saskaņotību, 
visu mērķu turpmāko piemērotību, kā arī 
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jāņem vērā Eiropas Parlamenta Lēmuma 
Nr. 1855/2006/EK, Lēmuma 
Nr. 1718/2006/EK un Lēmuma 
Nr. 1041/2009/EK ilgtermiņa ietekmes 
novērtējuma rezultāti.

pasākumu sniegto ieguldījumu attiecībā uz 
Savienības pārdomātas, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes prioritātēm. Tajā 
jāņem vērā Eiropas Parlamenta Lēmuma 
Nr. 1855/2006/EK, Lēmuma 
Nr. 1718/2006/EK un Lēmuma 
Nr. 1041/2009/EK ilgtermiņa ietekmes 
novērtējuma rezultāti.

Pamatojums
Komisijai būtu jāiesniedz Parlamentam ikgadējs ziņojums, pamatojoties uz uzraudzību un 
novērtējumiem saskaņā ar 14. pantu, lai Parlaments varētu uzraudzīt programmas rezultātus 
un darbības rādītājus.  

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas atbalstīto projektu atbalsta 
saņēmēji nodrošina, ka tiek paziņota un 
izplatīta informācija par saņemto 
Savienības finansējumu, kā arī gūtajiem 
rezultātiem.

1. Programmas atbalstīto projektu atbalsta 
saņēmēji nodrošina, ka tiek paziņota un 
izplatīta informācija par saņemto 
Savienības finansējumu, kā arī gūtajiem 
rezultātiem, tostarp tiek atbilstoši 
publiskoti attiecīgie logotipi, 
nomenklatūra un simboli.
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