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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver programmas “Erasmus+” vērtību un popularitāti; pauž nožēlu par maksājumu 

apturēšanu 2015. gadā Grieķijai paredzētajā programmas daļā “Jaunatne” un jo īpaši par 

tās ietekmi uz jauniešiem; atzinīgi vērtē apturēšanas atcelšanu 2016. gada aprīlī;  

2. atgādina par jauniešu NVO paustajām bažām par finansējuma izmaksu decentralizāciju 

programmā “Erasmus+”; atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos šai problēmai rast 

risinājumu; uzsver, ka ieinteresēto personu un saņēmēju iesaistīšana programmas 

komitejas sanāksmēs var kalpot par pamatu ilgtspējīgam un kopīgam risinājumam; 

3. atkārto, ka visu jauniešiem paredzēto ES mobilitātes programmu iekļaušana programmā 

“Erasmus+” ir galvenokārt paredzēta tādēļ, lai uzlabotu to efektivitāti, un tādēļ mudina 

Komisiju pieturēties pie pieņemtajiem mērķiem un budžeta pozīcijām, lai nepieļautu, ka 

programma zaudē koncentrēšanos uz galveno mērķi; 

4. atzinīgi vērtē programmu “Erasmus+” un “Radošā Eiropa” spēju reaģēt uz 2015. gada 

izaicinājumiem saistībā ar bēgļu/migrantu integrāciju un radikalizācijas apkarošanu; 

5. norāda, ka 2015. gadā pirmoreiz kļuva pieejami aizdevumi, kurus nodrošināja studentu 

aizdevumu garantiju mehānisms (“Erasmus+” aizdevumi maģistrantūras studijām), un 

šo sistēmu uzsāka īstenot divas bankas Spānijā un Francijā; stingri uzskata — lai tas 

varētu kļūt par dzīvotspējīgu aizdevumu mehānismu, ir svarīgi nodrošināt plašu 

ģeogrāfisko pieejamību un ir svarīgi, lai Komisija cieši uzraudzītu aizdevumu 

piešķiršanas nosacījumus; 

6. atzinīgi vērtē finansējuma palielināšanu “Erasmus+” 2017. gadā, uzsver nepieciešamību 

turpmākajos programmas īstenošanas gados tās budžetu palielināt vismaz par tādu pašu 

apjomu un aicina attiecīgos līdzekļus izlietot tikai jau esošajām programmas pozīcijām; 

7. atgādina, ka 2015. gads bija pirmais gads, kad programmu “Radošā Eiropa” pārvaldīja 

divi Komisijas ģenerāldirektorāti, proti, DG EAC un DG CNECT; stingri uzskata, ka ir 

jāīsteno koordinēta pieeja, lai iekšējās organizatoriskās problēmas nekaitētu 

programmas darbībai vai sabiedrības priekšstatiem par to; 

8. konstatē, ka finansējuma pieteikumu pieaugums 2015. gadā programmās „Eiropa 

pilsoņiem” un „Radošā Eiropa”, jo īpaši apakšprogrammā “Kultūra”, atbilst 

prognozētajai pieteikumu skaita tendencei programmu īstenošanas ciklā; tomēr uzsver, 

ka programmā “Radošā Eiropa” joprojām ir pārāk zems projektu panākumu līmenis; arī 

norāda, ka programmas “Eiropa pilsoņiem” stāvoklis nav uzlabojies, jo sākotnējais 

līdzekļu samazinājums apgrūtina visas programmas īstenošanu laikā, kad šāda tipa 

projekti ir ārkārtīgi vajadzīgi, lai nodrošinātu ES saziņu ar saviem pilsoņiem; tādēļ 

stingri uzskata, ka šī situācija rada pieteikumu iesniedzējos neapmierinātības un vilšanās 

sajūtu un ka pieņemto pieteikumu pieauguma dēļ ir jāpalielina finansējums abās 

programmās; 
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9. atgādina, ka Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ieņem 

nozīmīgu lomu šo triju programmu īstenošanā; atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra vairāk ir 

izmantojusi tiešsaistes projektu pieteikumus; tomēr pauž bažas, ka lietotāji šīs sistēmas 

joprojām uzskata par pārāk sarežģītām, un mudina iesaistīt valstu birojus EACEA 

sistēmu uzlabošanā un saziņā ar iespējamajiem saņēmējiem un neizraudzītajiem 

kandidātiem; 

10. pienācīgi ņem vērā EACEA iesniegtās atrunas attiecībā uz maksājumiem mūžizglītības, 

kultūras un jaunatnes programmās 2007.–2013. gada laikposmā; piekrīt Aģentūras 

viedoklim, ka pārejai no attiecināmo izmaksu atlīdzināšanas uz vienreizējiem 

maksājumiem un vienotas likmes maksājumiem 2014.–2020. gada programmās būtu 

jāsamazina kļūdu īpatsvars, vienlaikus nodrošinot samērīgas un pieteikumu iesniegšanu 

neatturošas finanšu kontroles; 

11. pienācīgi ņem vērā Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 16/2016 “ES izglītības 

mērķi: programmas saskaņotas, bet darbības rezultātu mērīšanā ir trūkumi” un tās 

ieteikumus; piekrīt Revīzijas palātai, ka izglītības mērķi būtu pienācīgi jāiestrādā 

darbības programmās (DP) un atzinīgi vērtē DP uzlaboto koncepciju, ko Revīzijas 

palāta ir konstatējusi 2014.–2020. gada plānošanas periodā; konstatē Revīzijas palātas 

stingro uzskatu, ka vienmēr ir jābūt skaidrai saiknei starp izglītības pasākumiem un 

nodarbināmību; atkārto — lai gan izglītības galvenajam aspektam vajadzētu būt 

audzēkņu sagatavošanai darba tirgum, kvalitatīvas izglītības nodrošināšana ir kaut kas 

vairāk par vienkāršu nodarbināmības palielināšanu, un aicina Revīzijas palātu un 

Komisiju nodrošināt, ka tiek saglabāts plašāks skatījums; 

12. pauž bažas par pastāvīgo kapacitātes spiedienu, ar ko saskaras četras Briselē esošās 

Eiropas skolas, trīs no kurām 2014.–2015. un 2015.–2016. mācību gadā bija oficiāli 

pārpildītas; atzinīgi vērtē Beļģijas valdības lēmumu Briselē 2019.–2020. mācību gadā 

atvērt piekto Eiropas skolu; atbalsta valdes lēmumu izmantot Berkendāles ēku kā 

Briseles I skolas pagaidu paplašinājumu; 

13. pauž aizvien lielākas bažas, ka Eiropas skolas nerisina problēmas, kuras atkārtoti 

konstatē Eiropas Revīzijas palāta un uz kurām ziņojumos par budžeta izpildes 

apstiprināšanu norāda Eiropas Parlaments; ar satraukumu norāda, ka Revīzijas palāta 

savā gada ziņojumā par Eiropas skolu 2015. finanšu gada pārskatiem ir norādījusi, ka 

skolas savus gada pārskatus nesagatavoja noteikumos paredzētajā termiņā, un 

paziņojusi, ka tā nevar apstiprināt pareizu finanšu pārvaldību; uzsver, ka Eiropas 

Revīzijas palāta ir Centrālajam Eiropas skolu birojam atkārtoti ieteikusi nodrošināt 

plašākas vadlīnijas par iepirkuma procedūru plānošanu un izstrādi; uzsver, ka 

Centrālajam birojam un Eiropas skolām būtu jāievēro Finanšu regula un tās īstenošanas 

noteikumi, jāvienkāršo atlases un piešķiršanas kritēriji un jāuzlabo dokumentācija; 

14. pieņem zināšanai ES iestāžu centienus samazināt neizpildīto maksājumu uzkrāšanos; 

uzsver, ka no atkārtotas neizpildīto maksājumu uzkrāšanās varētu izvairīties, ievērojot 

maksājumu apropriācijas, nodrošinot pienācīgus resursus DFS pārskatīšanai un 

izveidojot ES pašu resursu sistēmu. 
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