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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzīst, ka neizpildītās saistības (reste à liquider — RAL) ir neizbēgams daudzgadu 

plānošanas un diferenciēto apropriāciju rezultāts, kā arī sekas pārmērīgam elastības 

trūkumam daudzgadu finanšu shēmā (DFS), kura neļauj finansējumu pārdalīt starp 

kategorijām un kuras elastība ir ierobežota; norāda, ka 2007.–2013. gada finanšu shēmas 

beigās RAL apmērs bija ievērojami lielāks, nekā paredzēts, un uzsver, ka pašreizējās 

saistību un maksājumu atšķirības neizbēgami radīs jaunus sarežģījumus pašreiz 

īstenotajām programmām un tādēļ šādai situācijai ir jārod strukturāls risinājums, nevis 

katru gadu jāpieņem budžeta grozījumu projekti; 

2. norāda, ka DFS pārskatīšana ir nozīmīgs Savienības izdevumu pārvaldības aspekts, ar 

kuru tiek nodrošināta Savienības investīciju programmu efektivitātes saglabāšana; uzstāj, 

ka ir pamatīgi jāvienkāršo ziņojumu sniegšanas un atmaksas pieprasīšanas veidlapas un 

kritēriji, jo īpaši maza mēroga projektiem gan programmā Erasmus+, gan programmās 

„Radošā Eiropā” un „Eiropa pilsoņiem”; 

3. norāda, ka DFS vidusposma novērtēšana un ziņojumi par ES programmu īstenošanu būtu 

jāuzskata par viena procesa divām savstarpēji saistītām daļām; tādēļ aicina iestādes 

izvērtēt šā procesa darbību gadījumos, kad prasības rada šķēršļus Savienības stratēģisko 

un politisko mērķu sasniegšanai, jo īpaši attiecībā uz decentralizāciju finansējuma 

nodrošināšanā Erasmus+ sadaļā „Jaunatne”; 

4. attiecībā uz Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu, kuru 2013. gada 7. un 8. februārī 

ierosināja izveidot Eiropadome, reaģējot uz jauniešu bezdarba pastāvīgi augsto līmeni, 

prasa to turpināt pēc tam, kad būs veikts tās darbības rezultātu pilnīgs novērtējums, kuru 

Komisija ir apņēmusies iesniegt 2016. gada pirmajā pusē, un prasa nākt klajā ar 

turpmākiem pielāgojumiem, lai līdz pašreizējās finanšu shēmas beigām novērstu šobrīd 

pastāvošos šķēršļus iniciatīvas īstenošanā; 

5. atkārtoti pauž atbalstu Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) izveidei; uzsver 

nepieciešamību ESIF satvarā pievērst lielāku uzmanību investīcijām izglītībā, apmācībā 

un kultūras un radošajās nozarēs; turklāt uzsver nepieciešamību mazināt programmas 

„Apvārsnis 2020” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) līdzekļu 

samazināšanas radītās sekas, lai ļautu sasniegt to attiecīgos mērķus un pilnībā izmantotu 

visu trīs instrumentu papildināmību un sinerģijas, un tādējādi atjaunotu Eiropā ilgtspējīgu 

attīstību, pamatojoties uz inovāciju un kvalitatīvu nodarbinātību; 

6. pauž bažas par to, ka 2014.–2020. gada DFS paredzēto jauno programmu īstenošana tiek 

sākta lēnāk, nekā plānots, jo vēlu tika apstiprināts to juridiskais pamatojums un darbības 

programmas, kā arī 2014. gadā pietrūka maksājumu apropriāciju; norāda, ka, neraugoties 

uz procesu paātrināšanos 2014. gadā, joprojām netika atrisināts ar neizpildītajiem 

līgumiem un neapmaksātajiem rēķiniem saistītais jautājums, kas draud kļūt par strukturālu 

problēmu; šajā aspektā uzsver dalībvalstu atbildību, kurām ir jāizpilda lēmumi, ko tās 

pašas kopā ar Eiropas Parlamentu ir pieņēmušas kā budžeta lēmējinstitūcija, jo īpaši 

attiecībā uz maksājumu apropriācijām; pauž bažas par to, kā svarīgām programmām, kuru 
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mērķis ir ieguldīt līdzekļus izglītībā, cilvēku prasmju veidošanā un ES kultūras un 

radošajās nozarēs, — Erasmus+, „Radošā Eiropa” un „Eiropa pilsoņiem” — izdosies 

sasniegt optimālu īstenošanas tempu; atzinīgi vērtē to, ka, kaut novēloti, tomēr darbību 

sāka aizsardzības mehānisms programmai „Radošā Eiropa”, kas ir svarīgs finanšu 

instruments MVU un organizācijām, kuras darbojas kultūras un radošajās nozarēs; uzsver, 

ka šī pieredze ir jāizvērtē, plānojot nākamo DFS; 

7. uzskata, ka Erasmus+ sasniegs optimālu īstenošanas tempu tikai tad, ja tajā tiks ietverta 

aizvien pieaugošs skaits mazāku projektu, kas ļauj programmu izplatīt plašāk skolās vai 

jauniešu vajadzībām, tiks palielināta PIA mobilitāte un tādējādi izglītības, sociālās jomas 

un humanitāro mērķu sasniegšanā tiks nodrošināta lielāka efektivitāte; tādēļ atzinīgi vērtē 

visus Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) un valstu 

aģentūru centienus uzlabot ne tikai savu finansiālo pārredzamību, bet arī vienkāršošanas 

procedūras projektu vadītājiem; 

8. pauž bažas par to, ka vispār nav resursu pašreizējās DFS 3. kategorijā („Drošība un 

pilsonība”), un prasa nākamajā sanāksmē nodrošināt tai vajadzīgos resursus un pietiekamu 

elastību, lai ļautu risināt svarīgos uzdevumus, ar ko ES nākas saskarties šajā jomā; 

9. iesaka Komisijai pievērst īpašu uzmanību programmas „Radošā Eiropa” finanšu garantijas 

mehānisma īstenošanai, kas ir aizkavējusies par vairākiem mēnešiem; pauž bažas par to, 

ka kultūras jomā strādājošas NVO un mazas asociācijas nebūs tiesīgas saņemt 

finansējumu no šī instrumenta un tajā varēs iesaistīties tikai kultūras un radošo nozaru 

MVU; iesaka rūpīgi analizēt visa procesa laikā gūto pieredzi, lai pārliecinātos par 

instrumenta kā Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmas 

(COSME) papildinājuma lietderību un ilgtspējību; 

10. mudina Komisiju un Padomi pārskatīt savu nostāju attiecībā uz programmu „Eiropa 

pilsoņiem” — vienīgo programmu, kurā tieši tiek iesaistīti visi pilsoņi, un nodrošināt tai 

vērā ņemamu papildu budžetu, kas ļaus labāk īstenot programmas mērķus un izvairīties no 

turpmākas neapmierinātības publiskā iepirkuma konkursa dalībnieku vidū; pauž nožēlu 

par to, ka nesamērīgo samazinājumu dēļ programma var atbalstīt tikai ārkārtīgi nelielu 

skaitu projektu un šāda situācija ES pilsoņu skatījumā nav noturīga un attaisnojama vēl jo 

vairāk, ja tiek ņemts vērā pašreizējais sociālais un humanitārais stāvoklis Eiropas 

Savienībā; 

11. saistībā ar migrācijas krīzi, ko pašlaik piedzīvo ES, uzsver, ka 28 valstu izglītības ministru 

2015. gada 17. marta Parīzes deklarācijā1 ir uzsvērta starpkultūru dialoga un dalībvalstu 

kopīgu centienu nozīme, novēršot un risinot marginalizācijas, neiecietības, rasisma un 

radikalizācijas problēmu un saglabājot sistēmu, kurā visiem tiek nodrošinātas vienādas 

iespējas; norāda, ka pašreizējām ar kultūru, izglītību, jaunatni un sportu saistītajām 

Eiropas programmām ir raksturīga iespējama papildināmība un sinerģijas attiecībā uz 

migrantiem un bēgļiem paredzētu integrācijas politiku, un tādēļ vērš iestāžu uzmanību uz 

nepieciešamību reaģēt saistībā ar migrācijas krīzi, paralēli šim nolūkam paredzētām 

budžeta pozīcijām nodrošinot papildu resursus gan tieši pārvaldītām programmām, gan 

struktūrfondiem; 

                                                 
1 Eiropas Savienības izglītības ministru neformālajā sanāksmē Parīzē 2015. gada 17. martā pieņemtā 

„Deklarācija par pilsoniskuma un kopējo vērtību — brīvības, iecietības un nediskriminācijas — veicināšana 

ar izglītības palīdzību” (Parīzes deklarācija). 
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12. uzsver to, ka bēgļu krīze, kas pašlaik vērojama Eiropas Savienībā, savā būtībā ir 

ilgtermiņa parādība un tādēļ būs nepieciešami konkrēti, piemēroti un ilgtermiņa finanšu 

resursi, lai palīdzētu dalībvalstīm reaģēt uz bēgļu vajadzībām, īpašu uzmanību pievēršot 

izglītībai un kulturālai integrācijai; 

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

ES politisko un stratēģisko prioritāšu desmit gadu plānojumu varētu negatīvi ietekmēt ar 

Savienības programmām sasniegto rezultātu konsekventu novērtēšanu; tādēļ aicina 

iestādes apsvērt iespēju mainīt DFS plānošanas periodu, lai pielāgotu to Parlamenta 

sasaukuma termiņam, vienlaikus nodrošinot ilgtermiņa plānošanas iespēju; 

14. uzsver DFS novērtēšanas un pārskatīšanas procesu atšķirību, ņemot vērā to, ka 

pārskatīšanā ir jābūt iespējai būtiski mainīt kategorijas, lai garantētu ES daudzgadu 

finanšu plānošanas demokrātisko leģitimitāti; tādēļ stingri atbalsta iestāžu augsta līmeņa 

darba grupas pašu resursu jautājumos darbu kā strukturālu risinājumu dažām problēmām, 

kas raksturīgas ES budžeta daudzgadu plānošanai. 
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