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LV Vienoti daudzveidībā LV 

22.2.2017 A8-0030/1 

Grozījums Nr.  1 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmas „Radošā Eiropa” īstenošana 

2015/2328(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. atsauce 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 167. un 173. pantu, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 6.,167. un 173. pantu, 

 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/2 

Grozījums Nr.  2 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmas „Radošā Eiropa” īstenošana 

2015/2328(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. atsauce 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

– ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 19. 

janvāra rezolūciju par kultūru dialoga, 

kultūras daudzveidības un izglītības lomu 

ES pamatvērtību veicināšanā2 , 

___________  

2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0005. 

svītrots 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/3 

Grozījums Nr.  3 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmas „Radošā Eiropa” īstenošana 

2015/2328(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

C. apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

C. tā kā programma „Radošā Eiropa”, jo 

īpaši tās apakšprogramma „Kultūra” lielā 

mērā tiek nepietiekami finansētas un 

attiecīgi ir grūtības attaisnot ar tām 

saistītās lielās cerības; 

C. tā kā programmas „Radošā Eiropa”, 

tostarp tās apakšprogrammas „Kultūra”, 

kopējais budžets saskaņā ar daudzgadu 

finanšu shēmas 3. izdevumu kategoriju 

laikposmam no 2014. gada līdz 

2020. gadam ir EUR 1,46 miljardi; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/4 

Grozījums Nr.  4 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmas „Radošā Eiropa” īstenošana 

2015/2328(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

H. apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

H. tā kā starpnozaru sadaļā tās stratēģiskie 

pārnacionālās un starpnozaru kultūras 

sadarbības sekmēšanas mērķis ir izstrādāts 

tikai daļēji; 

H. tā kā starpnozaru sadaļā tās stratēģiskie 

pārnacionālās un starpnozaru kultūras 

sadarbības sekmēšanas mērķis ir izstrādāts 

tikai daļēji īpaši tādēļ, ka šīs sadarbības 

uzdevumi ļoti plašā mērā izriet tā 

specifiskā pasākuma par bēgļu sociālo 

integrēšanu, ar kuru programma ir 

papildināta; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/5 

Grozījums Nr.  5 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmas „Radošā Eiropa” īstenošana 

2015/2328(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

M. apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

M. tā kā konkrētais aicinājums attiecībā uz 

bēgļu integrāciju ir izsludināts 2016. gadā 

starpnozaru sadaļā, lai popularizētu un 

atbalstītu radošumu un kultūru dialogu; 

M. tā kā konkrētais aicinājums attiecībā uz 

bēgļu integrāciju ir izsludināts 2016. gadā 

starpnozaru sadaļā, lai popularizētu un 

atbalstītu radošumu un kultūru dialogu; tā 

kā šā pasākuma finansēšanai 2015. gadā 

tika paredzēti EUR 1,6 miljoni; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/6 

Grozījums Nr.  6 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmas „Radošā Eiropa” īstenošana 

2015/2328(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

O. apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

O. tā kā, neraugoties uz to, ka regulā ir 

paredzēta divpusējo nolīgumu noslēgšana 

ar trešām valstīm, lai panāktu šo valstu 

dalību šajā programmā vai tās daļās, līdz 

šim šo procedūru ir pabeigušas tikai dažas 

valstis; 

O. tā kā, neraugoties uz to, ka regulā ir 

paredzēta divpusējo nolīgumu noslēgšana 

ar trešām valstīm, lai panāktu šo valstu 

dalību šajā programmā vai tās daļās, 

programmas „Radošā Eiropa” ierobežotā 

budžeta, kā arī tās specifisko, ar Eiropas 

kultūru saistīto uzdevumu dēļ tai būtu 

jākoncentrējas uz pieteikumiem no 

dalībvalstīm; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/7 

Grozījums Nr.  7 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmas „Radošā Eiropa” īstenošana 

2015/2328(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

R. apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

R. tā kā atlases konkursu sekmīgi 

izturējušo pieteikuma iesniedzēju īpatsvars 

apakšprogrammā „Kultūra” ir 15 % un 44 

% — apakšprogrammā „MEDIA”, taču, tā 

kā tas ir vēl zemāks (32 %) 

apakšprogrammā „MEDIA”, ja netiek 

ņemtas vērā automātiskās shēmas; 

R. tā kā atlases konkursu sekmīgi 

izturējušo pieteikuma iesniedzēju īpatsvars 

apakšprogrammā „Kultūra” ir 15 % un 44 

% — apakšprogrammā „MEDIA”, taču, tā 

kā tas ir vēl zemāks (32 %) 

apakšprogrammā „MEDIA”, ja netiek 

ņemtas vērā automātiskās shēmas; turklāt 

uzsverot, ka attiecībā uz apakšprogrammu 

„Kultūra” atlasītos projektus galvenokārt 

ir iesniegušas bezpeļņas organizācijas, 

kas varētu būt par iemeslu pieņēmumam, 

ka ar programmu netiek finansētas peļņas 

organizācijas, piemēram, vidējie 

uzņēmumi; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/8 

Grozījums Nr.  8 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmas „Radošā Eiropa” īstenošana 

2015/2328(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. mudina dalībvalstis palielināt 

programmas „Radošā Eiropa” budžetu, 

lai to pakārtotu gan Eiropas pilsoņu 

cerībām, gan katras apakšprogrammas 

mērķiem, tādējādi atzīstot, ka kultūras 

ražošanas vērtības nevar novērtēt tikai ar 

ekonomikas rādītājiem, un nodrošinot 

lielāku efektivitāti un labākus rezultātus; 

1. ierosina, ka dalībvalstīm būtu jāievieš 

pieejamo līdzekļu efektīvāka pārvaldība, 

jo īpaši no jauna līdzsvarojot 

apakšprogrammu „Kultūra” un 

apakšprogrammu „MEDIA”, kā arī 

izbeidzot mērķu vai trešo valstu 

līdzdalības jebkādu paplašināšanu nolūkā 

koncentrēties uz galvenajiem projektiem, 

kurus iesnieguši kandidāti no 

dalībvalstīm; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/9 

Grozījums Nr.  9 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmas „Radošā Eiropa” īstenošana 

2015/2328(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. prasa, lai Komisija iespējami cieši 

strādātu ar UNESCO, Eiropas Padomi un 

ESAO nolūkā izstrādāt spēcīgāku pamatu 

kopējiem ieguldījumiem programmas 

mērķu sasniegšanai un ietekmes 

novērtējumam, jo īpaši starptautiskā 

dimensija un attiecībā uz konkrētām 

cilvēku un ekonomikas vērtībām kultūras 

un jaunrades jomā; 

6. atgādina par iespēju dalībvalstīm 

iespējami cieši strādāt ar UNESCO, 

Eiropas Padomi un ESAO nolūkā izstrādāt 

spēcīgāku pamatu kopējiem ieguldījumiem 

programmas mērķu sasniegšanai un 

ietekmes novērtējumam, jo īpaši 

starptautiskā dimensija un attiecībā uz 

konkrētām cilvēku un ekonomikas 

vērtībām kultūras un jaunrades jomā; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/10 

Grozījums Nr.  10 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmas „Radošā Eiropa” īstenošana 

2015/2328(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

21. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. atzinīgi vērtē Komisijas un EACEA 

pašreizējo darbu, grozot automātisko 

punktu sistēmu, lai nodrošinātu patiesi 

līdzvērtīgus konkurences apstākļus, 

līdzsvarotā veidā ņemot vērā visus 

programmā „Radošā Eiropa” minētos 

kritērijus, kas (starpvalstu raksturu, 

starpvalstu sadarbības attīstību, 

apjomradītus ietaupījumus, nepieciešamo 

apjomu, daudzkāršojošo efektu), kā arī 

ražošanas jaudas un spēkā esošās valsts 

atbalsta shēmas audiovizuālajā nozarē; 

21. atzinīgi vērtē Komisijas un EACEA 

pašreizējo darbu, grozot automātisko 

punktu sistēmu, jo tā var izraisīt „pozitīvas 

diskriminācijas” sistēmu par labu valstīm 

ar mazāku ražošanas jaudu, kā rezultātā 

veidojas nelabvēlīga ietekme uz projektu 

māksliniecisko kvalitāti un to potenciālu 

attiecībā uz inovāciju, tādējādi „sodot” 

valstis ar lielāku ražošanas jaudu;  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/11 

Grozījums Nr.  11 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmas „Radošā Eiropa” īstenošana 

2015/2328(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

24. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

24. ierosina, ka Eiropas audiovizuālais 

mantojums jānodrošina un jādara pieejams 

pētījumu veikšanai, auditorijas iesaistīšanai 

un ekonomikas veicināšanai, digitalizējot 

filmas un audiovizuālos arhīvus; 

24. ierosina, ka Eiropas audiovizuālais 

mantojums jānodrošina un jādara pieejams 

pētījumu veikšanai, auditorijas iesaistīšanai 

un ekonomikas veicināšanai, digitalizējot 

filmas un audiovizuālos arhīvus, kā arī 

vienlaicīgi nodrošinot autortiesību un 

blakustiesību ievērošanu; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/12 

Grozījums Nr.  12 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmas „Radošā Eiropa” īstenošana 

2015/2328(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. uzsver, ka starptautiskā un arvien 

vairāk konkurējošākā kino vidē Eiropas 

audiovizuālajai nozarei joprojām ir 

nepieciešams saglabāt pasākumus, kas 

aizsargā tās daudzveidību un neatkarību; 

uzsver, ka ir nepieciešams tiešs atbalsts 

Eiropas audiovizuālo darbu ražošanai, jo 

īpaši projektu izstrādes posmā, un tam 

būtu jānotiek, paplašinot apmācību, lai 

segtu vairāk darbību un stiprinātu nozares 

konkurētspēju; 

25. uzsver, ka starptautiskā un arvien 

vairāk konkurējošākā kino vidē dalībvalstu 

audiovizuālajām nozarēm joprojām 

vajadzīgs atbalsts, un, lai to sniegtu, ir 

nepieciešams turpināt politiku īstenošanu, 

kuru mērķis ir cīnīties pret fiskālo un 

sociālo dempingu, un ļaut dalībvalstīm 

aizsargāt savas kultūras nozares un 

izņēmumus attiecībā uz kultūru, lai 

nodrošinātu, ka uz kultūras jomu, 

plašsaziņas līdzekļiem un radošajām 

nozarēm brīvās tirdzniecības nolīgumi 

neattiecas, kā arī attīstīt apmācību, tostarp 

izmantojot pielāgotu apmācību, tā, lai 

aptvertu vairāk pasākumu un pievērstu 

attiecīgu uzmanību pasniedzēju 

apmācības programmām; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/13 

Grozījums Nr.  13 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmas „Radošā Eiropa” īstenošana 

2015/2328(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

27. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. atzīst, ka Eiropas tiešsaistes platformas 

starptautiskā līmenī aizvien nav 

konkurētspējīgas, neskatoties uz atbalstu, 

ko sniedz tiešsaistē īstenotajai izplatīšanai 

un ka Eiropas saturu pastāvošajās 

platformās ir grūti atrast vai tam ir sarežģīti 

piekļūt; 

27. atzīst, ka Eiropas tiešsaistes platformas 

starptautiskā līmenī aizvien nav 

konkurētspējīgas, neskatoties uz atbalstu, 

ko sniedz tiešsaistē īstenotajai izplatīšanai 

un ka Eiropas saturu pastāvošajās 

platformās ir grūti atrast vai tam ir sarežģīti 

piekļūt; uzsver, ka daudzām Eiropas 

valstīm ir milzīgs potenciāls attiecībā uz 

inovāciju un jaunām tehnoloģijām un ka 

tālab jautājums ir par to, vai atļaut tām 

attīstīt šīs nozares, izmantojot vērienīgas 

valstu politikas, lai nodrošinātu to 

pozīciju starptautiskajā tirgū; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/14 

Grozījums Nr.  14 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmas „Radošā Eiropa” īstenošana 

2015/2328(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

29. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

29. uzsver, ka Komisijai ir jānāk klajā ar 

tādu projektu Eiropas audiences iesaistei, 

kas balstīts uz datiem un kurā būtu 

jātiecas izpētīt un nostiprināt Eiropas 

audiovizuālo un filmu nozari, lai 

analizētu un prognozētu datus par 

auditorijas izturēšanos nolūkā palielināt 

pieprasījumu pēc citu Eiropas valstu 

filmām; 

svītrots 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/15 

Grozījums Nr.  15 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmas „Radošā Eiropa” īstenošana 

2015/2328(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

30. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

30. uzsver, ka patlaban tiek sniegts 

atbalsts neatkarīgiem televīzijas 

producentiem, kas taisa fantastikas seriālus 

un cenšas konkurēt pasaules līmenī, jo 

īpaši lai nodrošinātu patiesus Eiropas 

risinājumus pašreizējam lielajam 

pieprasījumam pēc augstas kvalitātes 

seriāliem, neskatoties uz to, ka līdz šim 

labākie rezultāti ir sasniegti dokumentālo 

un bērnu filmu nozarē; 

30. uzsver, ka galvenokārt valsts iestādēm 

būtu jānodrošina atbalsts neatkarīgiem 

televīzijas producentiem, kas taisa 

fantastikas seriālus un cenšas konkurēt 

pasaules līmenī, jo īpaši lai nodrošinātu 

patiesus Eiropas risinājumus pašreizējam 

lielajam pieprasījumam pēc augstas 

kvalitātes seriāliem, neskatoties uz to, ka 

līdz šim labākie rezultāti ir sasniegti 

dokumentālo un bērnu filmu nozarē; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/16 

Grozījums Nr.  16 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmas „Radošā Eiropa” īstenošana 

2015/2328(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

32. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

32. aicina Komisiju mainīt prēmēšanas 

sistēmu par vienlaicīgām pirmizrādēm 

gan teātros, gan piedāvāšanu video pēc 

pieprasījuma formātā; 

32. aicina Komisiju saglabāt prēmēšanas 

sistēmu nolūkā atteikties no vienlaicīgas 

pārraidīšanas kinoteātros un video pēc 

pieprasījuma formātā, ņemot vērā Eiropas 

valstīs pastāvošās atšķirības un 

nepieciešamību pirmo pārraidīšanu atļaut 

kinoteātros, kas maziem, neatkarīgiem 

kinoteātriem bieži vien ir ļoti būtisks 

jautājums; ierosina kā pirmo soli apsvērt 

dažu izņēmumu noteikšanu, lai atļautu 

piekļūšanu attiecībā uz dažām filmām 

video pēc pieprasījuma, video un jaunu 

plašsaziņas līdzekļu formātā; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/17 

Grozījums Nr.  17 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmas „Radošā Eiropa” īstenošana 

2015/2328(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

40. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

40. uzstāj, ka stabili un ļoti reprezentatīvi 

Eiropas kultūras tīkli, gan Eiropā, gan ar 

trešām valstīm, ir būtiski kultūras un 

mākslas pasākumu pamanāmībai, jo tie 

bieži ir pirmie, kas izvērš sadarbību ar 

jaunām jomām, nozarēm vai valstīm; 

uzskata, ka ar darbības dotācijām būtu 

jāatbalsta šo tīklu koordinējošā loma 

pasākumos un nozīme kultūras un 

jaunrades veicināšanā visās mākslas sfērās; 

uzskata, ka šajā sakarībā iepriekš būtu 

jānosaka skaidri un pārredzami atlases 

kritēriji; 

40. uzstāj, ka stabili un ļoti reprezentatīvi 

Eiropas kultūras tīkli, gan Eiropā, gan ar 

trešām valstīm, ir būtiski kultūras un 

mākslas pasākumu pamanāmībai, jo tie 

bieži ir pirmie, kas izvērš sadarbību ar 

jaunām jomām, nozarēm vai valstīm; 

uzskata, ka šo tīklu koordinējošā loma 

pasākumos un nozīme kultūras un 

jaunrades veicināšanā visās mākslas sfērās 

nebūtu jāatbalsta ar darbības dotācijām, 

bet gan ar projektu dotācijām, ņemot vērā 

to, ka darbības dotācijas rada 

administratīvas un finansiāls atkarības un 

līdzekļu nepareizas pārvaldības risku; 

uzskata, ka šajā sakarībā iepriekš būtu 

jānosaka skaidri un pārredzami atlases 

kritēriji; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/18 

Grozījums Nr.  18 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmas „Radošā Eiropa” īstenošana 

2015/2328(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

44. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

44. atzinīgi vērtē Eiropas kultūras 

galvaspilsētu programmas īstenošanu arī 

kandidātvalstīs un EBTA valstīs, sākot no 

2020. gada, un iesaka labāk izplatīt šo 

pieredzi ES un ārpus tās; 

44. pauž nožēlu par to, ka Eiropas kultūras 

galvaspilsētu programmas, sākot no 

2020. gada, tiks īstenotas arī 

kandidātvalstīs un EBTA valstīs, jo, kā 

izriet no nosaukuma, šīm programmām 

būtu jāpalielina ES pilsētu vērtība, un jo 

īpaši svarīgi tas ir budžeta taupības un 

ekonomiskās krīzes apstākļos; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/19 

Grozījums Nr.  19 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmas „Radošā Eiropa” īstenošana 

2015/2328(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

45. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

45. iesaka Eiropas kultūras mantojuma 

zīmei nodrošināt lielāku atpazīstamību un 

uzsver nozīmi, kāda ir attiecīgajām sfērām 

(materiālām un nemateriālām), ja runa ir 

par Eiropas identitāti un kopējās sajūtas 

par piederību Eiropai veicināšanu, 

veidojot ES un mācoties par dažādo 
mantojumu labākai nākotnei; 

45. iesaka Eiropas kultūras mantojuma 

zīmei nodrošināt lielāku atpazīstamību un 

uzsver nozīmi, kāda ir attiecīgajām sfērām 

(materiālām un nemateriālām), ja runa ir 

par dalībvalstu valstisko identitāti un 

Eiropas civilizācijas vērtības 

palielināšanu, izmantojot kopējo 

mantojumu; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/20 

Grozījums Nr.  20 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmas „Radošā Eiropa” īstenošana 

2015/2328(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

47. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

47. aicina Komisiju apsvērt iespējas, kā 

veicināt mākslā kompetentu bēgļu 

piekļuvi programmai „Radošā Eiropa”; 

svītrots 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/21 

Grozījums Nr.  21 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Programmas „Radošā Eiropa” īstenošana 

2015/2328(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

55. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

55. sakarā ar migrantu un bēgļu lielo 

pieplūdumu Eiropas Savienībā pēdējos 

gados atzinīgi vērtē programmas 

pieaugošo kultūru saskares dimensiju, 

kas, cerams, izpaudīsies kā lielāks tādu 

projektu skaits, ar kuriem, sākot ar 

2017. gadu, uzlabos kultūru dažādību un 

kultūru dialogu un veicinās 

daudzvalodību; uzsver, ka šī dimensija ir 

jāatbalsta tāpat kā pārējās programmas 

sastāvdaļas, jo kultūras integrāciju 

turpmākajos gados daudzās dalībvalstīs 

īstenot varētu būt grūti; 

svītrots 

Or. en 

 

 


