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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 nozares, 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 ir galvenokārt saistītas ar turpmāk 
minētajiem iemesliem:

 līdzekļi ir galvenokārt 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 radītu 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 turpmāk tiek 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 
kultūras un radošajām nozarēm (15 % no programmas budžeta); kultūras daļa, kas paredzēta 
kultūras un radošajām nozarēm (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 
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attīstībai, pielāgotos digitālajām tehnoloģijām, veidotu jaunus uzņēmējdarbības un 
izplatīšanas modeļus, atbalstītu starptautisko mārketingu un izplatīšanu tiešsaistes platformās. 

Lai īstenotu programmu, Komisija ar īstenošanas aktiem pieņems ikgadējas darba 
programmas saskaņā ar ieteikumu procedūru. 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). Dažus programmas aspektus tiešā veidā pārvaldīs Komisija, 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 starptautiskās sadarbības līmenis 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
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Tā kā personām ar invaliditāti 
joprojām ir ierobežotas iespējas piekļūt 
kultūras un radošajiem produktiem un 
programmas „Radošā Eiropa” īpašajos 
mērķos būtu jāiekļauj uzlabota piekļuve 
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kultūras un radošās nozares produktiem 
personām ar invaliditāti.

Or. ro

Pamatojums

Lai aizsargātu un veicinātu Eiropas valodas un kultūras daudzveidību un lai stiprinātu 
kultūras un radošo nozaru konkurētspēju, īpašās programmas īpašajos mērķos jāparedz 
atbalstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, uzlabojot piekļuvi kultūras un radošās nozares 
produktiem personām ar invaliditāti.

Grozījums Nr. 2

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 
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.

(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 
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.

Or. ro
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Pamatojums
Tehnoloģija un platjoslas infrastruktūras pieejamība pilsētās un lauku apvidos dod jaunas 
iespējas radošiem cilvēkiem radīt savus darbus un tos izplatīt plašākā sabiedrībā par 
zemākām izmaksām un neatkarīgi no fiziskiem un ģeogrāfiskiem ierobežojumiem. Tādējādi 
tiem, kas rada kultūras vērtības, rodas potenciāli plašāka auditorija, bet iedzīvotājiem —
lielāka piedāvāto kultūras produktu dažādība, ar nosacījumu, ka kultūras satura sniedzēji 
pilnībā izmanto IKT un tiek pārskatīti tradicionālie ražošanas un izplatīšanas modeļi.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Kultūras un radošajā nozarē 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.

Or. ro

Pamatojums
Turklāt digitalizēto materiālu var izmantot atkārtoti — komerciāliem un nekomerciāliem 
mērķiem —, piemēram, attīstības un mācību materiālu, dokumentālu materiālu, tūrisma 
lietojumu, spēļu, izklaides un projektēšanas rīku sagatavošanai, ar nosacījumu, ka pilnībā 
tiek ievērotas autortiesības un blakustiesības.

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 

(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
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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.

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.

Or. ro

Pamatojums
Daudzās vietējās un reģionālajās attīstības stratēģiju jomās veiksmīgi iekļautas kultūras un 
radošās nozares —  kultūras mantojuma veicināšanas izmantošana 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. 5

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 
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.

Or. ro

Pamatojums
Neraugoties uz visā ES panākto progresu digitālā materiāla saglabāšanas jomā, vairākās 
dalībvalstīs nav ieviestas skaidras un saprotamas politikas nostādnes attiecībā uz digitālā 
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satura saglabāšanu. Tas rada draudus digitālo materiālu saglabāšanai un tā rezultātā arī 
ciparu formātā radītie (digitālie materiāli) materiāli var iet zudumā.

Grozījums Nr. 6

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.

Or. ro

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. 

Grozījums Nr. 7

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. 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 
Eiropas stratēģijai, kurā iesaistītas visas 
ieinteresētās puses. Minēto jauno legālo 
tiešsaistes piedāvājumu mērķim vajadzētu 
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būt mākslinieciskās jaunrades sekmēšanai 
un tās radītāju interešu aizsardzībai, kā 
arī pēc iespējas plašākas sabiedrības 
pieejas nodrošināšanai kultūras un 
radošās nozares produktiem. 

Or. ro

Pamatojums
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. 8

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Eiropai steidzami būtu jāveic 
pasākumi, lai izmantotu digitalizācijas 
priekšrocības un saglabātu digitālos 
materiālus. Ja dalībvalstis nepalielinās 
ieguldījumus šajā jomā, pastāv risks, ka 
digitalizācijas sniegtās priekšrocības 
kultūras un ekonomikas jomā tiks 
izmantotas citās pasaules daļās, nevis 
Eiropā.

Or. ro

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 valsts un privātā sektora 
partnerību finansiāls atbalsts digitalizācijai var palīdzēt šajos pasākumos iesaistīt privātas 
struktūras, un to būtu jāturpina veicināt. 

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Kultūras materiālu pieejamība 
tiešsaistē visas Eiropas iedzīvotājiem dos 



PE483.700v01-00 10/17 PA\893691LV.doc

LV

iespēju piekļūt un izmantot tos izklaidei, 
mācībām vai darbam. Tādā veidā Eiropas 
daudzveidīgais un daudzvalodīgais 
mantojums internetā iegūs skaidru 
profilu, turklāt tā satura digitalizācija 
ļaus Eiropas kultūras iestādēm turpināt 
pildīt savu uzdevumu — sniegt piekļuvi 
mūsu mantojumam un saglabāt to 
digitālajā vidē.

Or. ro

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

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Eiropas kultūras galvaspilsēta un 
Eiropas kultūras mantojuma zīme veicina 
piederības sajūtu kopējam kultūras 
reģionam, kā arī veicina kultūras 
mantojuma vērtības uzlabošanu. Šīs divas 
Savienības darbības tiks finansētas no 
programmas „Radošā Eiropa” līdzekļiem.

Or. ro

Pamatojums

Ar šo tiek precizēts teksts un informācija par finansējuma avotu abām programmām, kas jau 
ir ES pamatiniciatīvas.

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ietekmi, kas papildinās reģionālās, valstu 
un starptautiskās, kā arī citas ES 
programmas;

Or. ro

Pamatojums

KRN attīstās vietējā un reģionālā līmenī  — tur, kur ir iespējama sadarbības tīklu veidošana 
un uzņēmējdarbības kopas. Kultūras un radošās nozares veiksmīgi iekļautas daudzās vietējās 
un reģionālajās attīstības stratēģiju jomās.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. ro

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
5. pants – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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 kultūras materiālu 
digitalizācijas finansējuma iespējas un sekmētu šādu materiālu radošu izmantošanu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
5. pants – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. ro

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. 15

Regulas priekšlikums
5. pants – dc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dc) uzlabot digitālo materiālu 
pārvaldības un uzglabāšanas apstākļus, 
lai garantētu to ilgtermiņa saglabāšanu;

Or. ro

Pamatojums
Lai sekmētu Eiropas valodas un kultūras daudzveidības aizsardzību un veicināšanu un lai 
stiprinātu kultūras un radošo nozaru konkurētspēju, īpašajos mērķos jāparedz veicināt 
digitālo materiālu pārvaldības un uzglabāšanas apstākļus, lai garantētu to ilgtermiņa 
saglabāšanu.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
5. pants – dd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dd) atbalstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, uzlabojot piekļuvi kultūras un 
radošās nozares produktiem personām ar 
invaliditāti;

Or. ro

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 piekļuvi kultūras un radošās 
nozares produktiem personām ar invaliditāti.

Grozījums Nr. 17

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 
nodrošina prasmes un zinātību, lai 
mudinātu viņus pielāgoties digitālajām 
tehnoloģijām, kā arī izmēģināt jaunas 
pieejas auditorijas piesaistei un 
uzņēmējdarbības modeļiem; mobilā 
interneta tehnoloģijām jābūt 
neatņemamai šī procesa sastāvdaļai, jo tās 
tiek arvien vairāk izmantotas;

Or. ro

Pamatojums
Tā kā mobilā interneta tehnoloģijas tiek arvien vairāk izmantotas, tām jābūt neatņemamai 
kultūras un radošo nozaru spēju stiprināšanas procesa sastāvdaļai, un atbalsts būtu jāsniedz 
darbībām, ar kurām operatoriem nodrošina prasmes un zinātību. 
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Grozījums Nr. 18

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 izmantošanu, lai nodrošinātu 
pielāgošanos tirgus attīstībai; mobilā 
interneta tehnoloģijām jābūt 
neatņemamai šī procesa sastāvdaļai, jo tās 
tiek arvien vairāk izmantotas;

Or. ro

Pamatojums
Tā kā mobilā interneta tehnoloģijas tiek arvien vairāk izmantotas, tām jābūt neatņemamai 
kultūras un radošo nozaru spēju stiprināšanas procesa sastāvdaļai, un atbalsts būtu jāsniedz 
darbībām, ar kurām operatoriem nodrošina prasmes un zinātību.

Grozījums Nr. 19

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 un 
Padomes Lēmuma Nr. 1855/2006/EK, 
Lēmuma Nr. 1718/2006/EK un Lēmuma 
Nr. 1041/2009/EK ilgtermiņa ietekmes 
novērtējuma rezultāti.

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

Or. ro

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. 20

Regulas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai īstenotu programmu, Komisija, 
izmantojot īstenošanas tiesību aktus, 
pieņem ikgadējās darba programmas 
saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto 
ieteikumu procedūru. Ikgadējās darba 
programmās izklāsta izvirzītos mērķus, 
gaidāmos rezultātus, īstenošanas metodi un 
finanšu plāna kopējo apjomu. Tajos ietver 
arī finansējamo darbību aprakstu, 
informāciju par katrai darbībai piešķirtā 
finansējuma apjomu un indikatīvu 
īstenošanas grafiku. Attiecībā uz 
piešķīrumiem tajos norāda prioritātes,
būtiskākos vērtēšanas kritērijus un 
maksimālo līdzfinansējuma daļu.

Lai īstenotu programmu, Komisija, 
izmantojot īstenošanas tiesību aktus, katru 
gadu līdz 31. martam pieņem ikgadējās 
darba programmas saskaņā ar 18. panta 
2. punktā noteikto ieteikumu procedūru. 
Ikgadējās darba programmās izklāsta 
izvirzītos mērķus, gaidāmos rezultātus, 
īstenošanas metodi un finanšu plāna kopējo 
apjomu. Tajos ietver arī finansējamo 
darbību aprakstu, informāciju par katrai 
darbībai piešķirtā finansējuma apjomu un 
indikatīvu īstenošanas grafiku. Attiecībā uz 
piešķīrumiem tajos norāda prioritātes, 
būtiskākos vērtēšanas kritērijus un 
maksimālo līdzfinansējuma daļu.

Or. ro

Pamatojums
Ir svarīgi noteikt skaidru kalendāru, kas būtu pieejams visiem KRN dalībniekiem, kuri vēlas 
iesniegt projekta pieteikumus, lai viņi varētu paredzēt savu projektu līdzfinansēšanai 
nepieciešamos līdzekļus.  
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šīs programmas īstenošanas 
finansējums, kas paredzēts 1. panta 
1. punktā noteiktajam laikposmam, ir 
EUR 1 801 000 000 miljardi. 
Provizoriskais budžeta sadalījums ir 15 % 
starpnozaru daļai, 30 % daļai „Kultūra” 
un 55 % daļai „MEDIA”. Sniegtā finanšu 
palīdzība nevar pārsniegt 50 % no 
atbalstīto darbību galīgajām izmaksām, ja 
vien ikgadējā programmā vai 
uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus nav 
paredzēts citādi.

Or. ro

Pamatojums
Lai KRN operatori varētu paredzēt līdzekļus savu projektu līdzfinansēšanai, regulējumā ir 
svarīgi precīzi noteikt provizorisko budžeta sadalījumu katrai programmas daļai.  

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Sniegtā finanšu palīdzība nedrīkst 
pārsniegt 50 % no atbalstīto darbību 
galīgajām izmaksām, ja vien ikgadējā 
programmā vai uzaicinājumā iesniegt 
priekšlikumus nav paredzēts citādi. 
Nekādā gadījumā piešķirtā finanšu 
palīdzība nedrīkst pārsniegt 75 % no 
atbalstīto darbību kopējām izmaksām.

Or. ro
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Pamatojums
Lai KRN operatori varētu paredzēt līdzekļus savu projektu līdzfinansēšanai, regulējumā ir 
svarīgi precīzi noteikt finanšu palīdzības maksimālo apjomu, kas izteikts kā proporcionālā 
daļa atbalstīto darbību kopējās izmaksās.


