
 

AD\1085512LV.doc  PE572.998v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Kultūras un izglītības komiteja 
 

2015/2154(DEC) 

17.2.2016 

ATZINUMS 

Sniegusi Kultūras un izglītības komiteja 

Budžeta kontroles komitejai 

par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes 

apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras 

(2015/2154(DEC)) 

Atzinuma sagatavotāja: Yana Toom 

 



 

PE572.998v02-00 2/6 AD\1085512LV.doc 

LV 

PA_NonLeg 



 

AD\1085512LV.doc 3/6 PE572.998v02-00 

 LV 

IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. ar gandarījumu norāda, ka programmas “Erasmus+” pirmajā gadā galvenā uzmanība 

nemainīgi tika vērsta uz to, lai uzlabotu prasmes un nodarbinātību, un tika sasniegts tās 

iecerētais mērķis, proti, izveidot ciešāku saikni starp Savienības programmām un 

politikas nostādņu izmaiņām izglītības, apmācības, sporta un jaunatnes jomā, veicināta 

Savienības rīcība tā, lai labāk reaģētu uz mērķi saistībā ar mūžizglītības paradigmu, un 

sniegta palīdzība, lai samazinātu sociālo, ekonomisko un teritoriālo nevienlīdzību, 

palīdzot daudziem Eiropas pilsoņiem; tomēr norāda, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo 

programmu “Jaunatne darbībā” programmas “Erasmus +” jaunatnes daļā pastāv 

vairākas ar piekļuvi finansējumam saistītas problēmas; pauž nožēlu, ka Komisija 

neatvēlēja pietiekamu finansējumu saistībā ar programmu “Erasmus +”, lai labāk 

informētu par globālām pārmaiņām jaunās programmas pozīcijās, lai varētu atbalstīt 

vairāk skolu projektu; 

2.  uzskata — lai gan, vairāk decentralizējot “Erasmus +” finansējuma maksājumus, var 

labāk nodrošināt dažas programmas valsts un vietējās prasības atkarībā no galvenajām 

darbībām, šāda decentralizācija ir jāizvērtē, lai tā nekļūtu par šķērsli “Erasmus +” 

stratēģisko mērķu sasniegšanai, jo īpaši attiecībā uz šīs programmas jaunatnes daļu; 

3.  norāda, ka programma “Erasmus +” palīdz integrēt Eiropas jauniešus darba tirgū, 

veicināt nodarbinātību un attīstīt jaunas prasmes, tā veicina iniciatīvas tādās jomās kā 

pilsoniskums, brīvprātīgais darbs un jaunatnes un sporta internacionalizācija, tā palīdz 

uzlabot izglītības, formālās un neformālās izglītības un mūžizglītības kvalitāti, un ka tā 

veicina Eiropas pilsoniskuma apziņu, kas balstīta uz cilvēktiesību izpratni un 

ievērošanu; 

4.  pauž dziļas bažas par “Erasmus +” jauniešiem paredzētā finansējuma izmaksu faktisku 

pārtraukšanu Grieķijā, kā uzsvērts 2015. gada Eiropas Jaunatnes foruma ziņojumā par 

programmas īstenošanu; 

5.  norāda uz sarežģījumiem, par kuriem Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts 

un Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ziņoja sākotnējā 

programmas “Erasmus +” un programmu “Radošā Eiropa” un “Eiropa pilsoņiem” 

īstenošanas posmā, jo īpaši attiecībā uz dažiem kavējumiem, izsludinot uzaicinājumus 

par priekšlikumu iesniegšanu un izmaksājot finansējumu; pauž cerību, ka tie ir ārkārtas 

apstākļi, un tādēļ sagaida, ka turpmākajos gados minētās programmas sasniegs jaunu 

posmu, kam būs raksturīga lielāka stabilitāte, salīdzinot ar šo pirmo īstenošanas gadu; 

iesaka no programmas “Erasmus +” finansēt lielāku skaitu maza mēroga projektu, kas ir 

pamatā novatoriskiem risinājumiem visās trīs jomās — izglītība, jaunatne un sports; 

6.  atzinīgi vērtē pasākumus, kuri veikti saistībā ar tādiem finansējuma modeļiem, kas 

balstīti uz vienreizējiem maksājumiem un vienības izmaksām un kas atvieglo finanšu 

pārvaldību gan Savienības finansējuma saņēmējiem, gan Savienībai; tomēr norāda jo 

īpaši attiecībā uz programmas “Erasmus +” jaunatnes daļu, ka arī šie vienreizējie 

maksājumi un vienības izmaksas nav pietiekamas, lai finansētu jauniešu apvienību un 
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NVO galvenos darbības izdevumus; uzstāj, ka Savienības ieguldījums programmā būtu 

vēl vairāk jāpalielina; 

7.  atzīst, ka aģentūrām ir nozīmīga ietekme uz politiku, lēmumu pieņemšanu un 

programmu īstenošanu jomās, kas ir vitāli svarīgas Eiropas pilsoņiem, un šajā sakarā 

atzinīgi vērtē EACEA darbu; 

8. atgādina, ka jebkādi EACEA veikto galīgo maksājumu kavējumi tieši ietekmē saņēmēju 

tiesības, tādējādi apdraudot kultūras apvienības un projektus, radošumu un pilsoniskās 

sabiedrības kultūras daudzveidību; mudina EACEA vēl vairāk uzlabot tās kontroles un 

maksājumu sistēmas; 

9.  pauž bažas par to, ka Eiropas skolas nav risinājušas jautājumus, uz kuriem atkārtoti 

norādīja Revīzijas palāta, un tādēļ uzsver Eiropas skolu valdei sniegto ieteikumu īstenot 

sensitīvu amata vietu rotācijas sistēmu un novērst citas nepilnības, kuras var apdraudēt 

pārredzamības un pareizas finanšu pārvaldības pamatprincipus; atzīmē, ka 2014. gadā 

tika pieņemta jaunā Eiropas skolu finanšu regula kā viens no līdzekļiem, kuru, pareizi 

īstenojot, var izmantot, lai reaģētu uz būtiskiem jautājumiem, kurus konstatējusi 

Revīzijas palāta; aicina Eiropas skolu valdi apsvērt iespēju centralizēt dažas pašreiz 

decentralizētas štata vietas, piemēram, grāmatveža vietu, un veicināt funkciju 

nodalīšanu attiecībā uz finanšu darījumu apstiprināšanu, izpildi un kontroli, tādējādi 

samazinot kļūdu un krāpšanas risku; uzskata, ka ir pienācis laiks visaptveroši pārskatīt 

Eiropas skolu sistēmas vadību, pārvaldību un organizāciju, ņemot vērā paustās bažas un 

to, ka 60 % no Eiropas skolu budžeta, proti, EUR 177 miljoni, tiek finansēti no 

Savienības budžeta; 

10.  norāda, ka neatbilstība starp daudzgadu finanšu shēmas (DFS) septiņu gadu plānojumu 

un Savienības politikas un stratēģisko prioritāšu desmit gadu plānojumu varētu negatīvi 

ietekmēt ar ES programmām sasniegto rezultātu konsekventu novērtēšanu; norāda, ka 

gaidāmā DFS pārskatīšana ir nozīmīgs Savienības izdevumu pārvaldības aspekts, 

nodrošinot Eiropas Savienības investīciju programmu efektivitātes saglabāšanu; uzstāj, 

ka gan programmā “Erasmus +”, gan “Radošā Eiropa” ir vispusīgi jāvienkāršo 

pieteikuma veidlapas un kritēriji, jo īpaši attiecībā uz maza mēroga projektiem; 

11.  pauž bažas par Komisijas neizpildīto maksājumu uzkrājumu, kas 2014. gadā sasniedza 

EUR 26 miljardus, no kuriem puse tika uzskatīta par “nenormālu” uzkrājumu, proti, 

tādu, kuru, kā apliecina EP Izpētes dienests, nenosaka tas, ka rēķini ir izrakstīti finanšu 

gada beigās, un tikai attiecībā uz programmu “Erasmus +” vien neizpildīto maksājumu 

uzkrājums sasniedza EUR 202 miljonus; norāda, ka šis uzkrājums daļēji ir saistīts ar 

pārāk neelastīgo DFS, kas neļauj pārdalīt finansējumu un kam ir ierobežotas rezerves, 

un daļēji ar to, ka dalībvalstis nepilda savas saistības attiecībā uz maksājumu 

apropriācijām; 

12.  uzsver, ka programma “Eiropa pilsoņiem” nodrošina unikālu un tiešu saikni starp 

Savienību un tās pilsoņiem, lai atbalstītu pasākumus, lūgumrakstu iesniegšanu un 

pilsoniskās tiesības; uzskata, ka pašreizējais finansējuma līmenis ir pārāk zems, un 

uzsver, ka programma ir jāīsteno atbilstīgi tās saturam, papildinot to iniciatīvu klāstu, 

kas ļauj stiprināt Eiropas pilsonības vērtības; stingri iebilst pret jebkādiem papildu 

budžeta samazinājumiem un jebkādu kavēšanos veikt maksājumus programmai “Eiropa 

pilsoņiem” 2014.–2020. gadam; 
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13.  kopumā uzskata, ka ir jāuzlabo Savienības instrumenti, kas paredzēti, lai atbalstītu 

Eiropas darba kārtību kultūrai, piemēram, programma “Radošā Eiropa” un “Apvārsnis 

2020” vai platforma “Europeana”, lai sasniegtu un īstenotu tiem noteiktos mērķus; 

14.  aicina Savienības iestādes turpināt darbu, lai samazinātu neizpildīto maksājumu 

uzkrājumu, ievērojot maksājumu apropriācijas un stingri atbalstot iestāžu Augsta līmeņa 

darba grupas pašu resursu jautājumos darbu. 
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