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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē to, ka programma “Erasmus+” 2016. gadā ir devusi iespēju 500 000 

cilvēkiem studēt, mācīties vai strādāt brīvprātīgu darbu ārzemēs, un paredzams, ka līdz 

2020. gadam tiks sasniegts mērķis par 4 miljoniem dalībnieku; uzsver, ka programmas 

“Erasmus+” studenti parasti iegūst daudzas pārnesamas prasmes, zināšanas un iemaņas 

un viņiem ir labākas karjeras iespējas nekā studentiem, kuri nav piedalījušies mobilitātē, 

un programma nodrošina stratēģiskas investīcijas Eiropas jauniešos; tomēr norāda, ka ir 

jānodrošina plašāka programmas pieejamība, īpaši attiecībā uz jauniešiem ar mazākām 

iespējām; 

2. atzinīgi vērtē to, ka lielākā daļa programmas “Erasmus+” finansējuma pieprasīšanas 

procedūras ir pārcelta tiešsaistē; tomēr uzskata, ka procedūru varētu vienkāršot vēl 

vairāk, atceļot prasību par to, ka projekta partneru akreditācijas vēstulēm ir jābūt 

parakstītām ar roku; 

3. norāda, ka joprojām pastāv problēmas saistībā ar piekļuvi programmas “Erasmus+” 

finansējumam jaunatnes jomā, jo programmu decentralizēti pārvalda valstu aģentūras; 

aicina Komisiju veikt nepieciešamos pasākumus, piemēram, centralizēt daļu 

finansējuma izpildaģentūrā; turklāt aicina Komisiju nodrošināt līdzekļus, kas 

nepieciešami, lai visi programmas maksājumu saņēmēji vairāk iesaistītos, piemēram, 

izveidot pastāvīgas nozaru apakškomitejas, kā paredzēts Regulā (ES) Nr. 1288/20131; 

4. uzskata, ka līdz šim programmas “Erasmus+” panākumu pamatā ir bijušas augstskolu 

apmaiņas programmas un, lai tas tā būtu arī turpmāk, finansējums nebūtu jāizmanto 

citai programmai un nebūtu arī jāpaplašina programmas “Erasmus+” darbības joma, lai 

to attiecinātu uz citiem saņēmējiem, piemēram, migrantiem; 

5.  pieņem zināšanai programmas “Erasmus+” studentu aizdevumu garantijas instrumenta 

zemo apguves līmeni un nepietiekamo ģeogrāfisko pārklājumu; pauž cerību, ka nesenās 

tiešās vienošanās ar Luksemburgas universitāti rezultātā tiks izstrādātas norādes par to, 

kā izveidot efektīvāku aizdevumu modeli; mudina Komisiju un Eiropas Investīciju 

fondu divkāršot centienus palielināt mehānisma efektivitāti un aicina Komisiju rūpīgi 

izvērtēt mehānisma priekšrocības; 

6. pauž bažas par nepārtraukti zemajiem projektu panākumu rādītājiem programmā 

“Eiropa pilsoņiem” un programmas “Radošā Eiropa” apakšprogrammā “Kultūra” 

(attiecīgi 16 % un 11 % 2016. gadā); uzsver, ka zemie panākumu rādītāji rada 

neapmierinātību pieteikumu iesniedzējos un liecina par nepietiekamu finansējumu, kas 

neatbilst programmu vērienīgajiem mērķiem; 

7. norāda, ka Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra 

(EACEA) apgalvo, ka programma “Eiropa pilsoņiem” 2016. gadā, kas ir tās trešais 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1288/2013, ar ko izveido Savienības 

programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” un atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, 

Nr. 1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK (OV L 347, 20.12.2013., 50. lpp.). 
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īstenošanas gads, tika īstenota pilnā apmērā; tādēļ aicina Komisiju un Padomi atļaut 

pienācīgi ilgus termiņus, kas ir izrādījušies nepieciešami, lai pilnībā īstenotu 2014.–

2020. gada DFS jaunās programmas nolūkā novērst līdzīgas kavēšanās rašanos finanšu 

shēmā, kas jāizstrādā laikposmam pēc 2020. gada; 

8. atzinīgi vērtē EACEA lomu triju kultūras un izglītības programmu īstenošanā, par ko 

liecina Aģentūras 2016. gadā veiktā darba pozitīvais novērtējums; atzinīgi vērtē to, ka 

EACEA finansētajiem projektiem plašāk izmanto e-ziņošanu, kam vajadzētu uzlabot 

datu vākšanu un projektu uzraudzību, sniegt ieguldījumu Komisijas politikas darbā un 

palīdzēt maksājumu saņēmējiem; ar gandarījumu konstatē, ka EACEA 92 % maksājumu 

ir veikusi Finanšu regulā noteiktajos termiņos; ņemot vērā to, ka izglītības un kultūras 

programmu maksājumu saņēmēji bieži vien ir ļoti mazas organizācijas, aicina EACEA 

censties panākt labākus rezultātus, iespējams, izmantojot vidējo maksājumu veikšanas 

rādītāju; 

9. pieņem zināšanai to, ka 2016. gadā tika sākta kultūras un radošās nozares garantiju 

mehānisma darbība, kura budžets līdz 2022. gadam ir EUR 121 miljons, un nozares un 

finanšu starpnieku sākotnēji izrādīto interesi; aicina nekavējoties īstenot plānoto 

EUR 60 miljonu agrāku piešķiršanu mehānismam no Eiropas Stratēģisko investīciju 

fonda (ESIF); atgādina, ka aizdevumi papildina citus nozīmīgus finansējuma avotus, 

piemēram, dotācijas; 

10. pauž bažas par ļoti zemo ESIF finansējuma līmeni, kas 2016. gadā sasniedza izglītības, 

kultūras un radošās nozares; uzskata, ka individualizēts, nozarei pielāgots atbalsts ir 

būtisks, lai nodrošinātu, ka kultūras un radošās nozares gūst labumu no ESIF 

aizdevumiem; 

11. atkārtoti pauž atbalstu neatkarīgam Eiropas lietu atspoguļojumam plašsaziņas līdzekļos, 

proti, sniedzot televīzijas, radio un tiešsaistes tīkliem atbalstu no budžeta; atzinīgi vērtē 

to, ka līdz 2018. gadam tiek turpināta dotācija Euranet+, un mudina Komisiju rast 

ilgtspējīgāku finansēšanas modeli; 

12. joprojām pauž bažas par to, ka Eiropas skolas nav novērsušas grāmatvedības trūkumus, 

kurus Eiropas Revīzijas palāta ir atkārtoti konstatējusi un uz kuriem Eiropas Parlaments 

ir norādījis ziņojumos par budžeta izpildes apstiprināšanu; norāda, piemēram, ka, lai 

gan kopumā skolās ir vērojams uzlabojums attiecībā uz pārskatu apstiprināšanu, divas 

no četrpadsmit skolām, kā arī ģenerālsekretāra birojs tomēr pārskatus neiesniedza līdz 

tiesību aktos noteiktajam termiņam; pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz Eiropas 

skolu centieniem uzlabot iekšējās kontroles un atzinīgi vērtējamo ārējas revīzijas 

ieviešanu, joprojām pastāv nepilnības saistībā ar iepirkumiem, darbinieku pieņemšanu 

darbā un maksājumu procedūrām; 

13.  pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta nav konstatējusi nekādus būtisku kļūdu 

pierādījumus, bet pauž nožēlu par to, ka tā nevar apstiprināt, ka skolu finanšu 

pārvaldība 2016. gadā ir tikusi veikta saskaņā ar Finanšu regulu, tās īstenošanas 

noteikumiem un Civildienesta noteikumiem; uzskata, ka Eiropas skolām ir jābūt 

atbilstošai un atbildīgai pārvaldības sistēmai, kas atbilst pamatprasībām par publiskas 

iestādes darbību, un tādēļ tām ir jāatbilst augstākiem standartiem attiecībā uz 

pārskatatbildību un vadības atbildību; šajā sakarā atzinīgi vērtē to, ka 2017. gadā tika 

pieņemta pārskatītā Eiropas skolu finanšu regula, ar ko būtu jānodrošina tiesiskais 
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regulējums dažu no Revīzijas palātas konstatēto trūkumu novēršanai, īpaši attiecībā uz 

grāmatvedības funkciju nodalīšanu no citām funkcijām; tomēr atgādina, ka jauno 

noteikumu pienācīga īstenošana joprojām ir galvenais priekšnoteikums, lai īstenotu 

Revīzijas palātas ieteikumus; tādēļ uzstāj, ka Eiropas skolu valdei līdz 2018. gada 

beigām ir jāziņo Eiropas Parlamentam par progresu, kas panākts saistībā ar īstenošanas 

pasākumiem; 

14.  atgādina, ka Eiropas skolu kopējais gada budžets ir gandrīz EUR 300 miljoni, no kuriem 

aptuveni 60 procenti nāk no Eiropas Komisijas; uzsver, ka 2018. gada budžetā ir 

iekļautas apropriācijas, kuras ir paredzētas tam, lai tiktu ieviesta jauna grāmatvedības 

pārvaldība un īstenota pārskatītā Finanšu regula; uzsver, ka Komisijai valdē ir tikai 

viena balss un tādēļ galvenā atbildība par Eiropas skolu pareizu finanšu pārvaldību ir 

dalībvalstu kompetencē; aicina dalībvalstis atbalstīt Komisiju un Eiropas skolas to 

centienos risināt Revīzijas palātas ieteikumus; 

15.  uzskata, ka gadījumā, ja Apvienotā Karaliste izstāsies no Eiropas Savienības, radīsies 

īpaši problemātiski jautājumi saistībā ar Eiropas skolām, jo īpaši tāpēc, ka 2016.–

2017. mācību gadā aptuveni 21 % no visiem Eiropas skolu skolēniem bija angļu valodas 

plūsmā (otrais lielākais skolēnu skaits aiz franču valodas plūsmas) un angļu valodu kā 

otro valodu bija izvēlējies 61 % no visiem Eiropas skolu skolēniem; apzinās, ka 

nenoteiktība par mācīšanu angļu valodā Eiropas skolās pēc Apvienotās Karalistes 

izstāšanās rada bažas vecākiem un skolēniem; aicina Eiropas Komisiju un Eiropas 

skolas ziņot Kultūras un izglītības komitejai par plāniem risināt konkrētas problēmas, 

ko radīs Apvienotās Karalistes izstāšanās, un par to, kā Eiropas skolās tiek plānots arī 

turpmāk nodrošināt kvalitatīvu mācīšanu angļu valodā, tostarp apsvērumiem par 

iespējamām alternatīvām līgumu slēgšanai ar skolotājiem;   

16. atgādina, ka Revīzijas palāta ir norādījusi — 2016. finanšu gadā ir sasniegts jauns 

rekords attiecībā uz maksājumiem, kas ir pārnesti uz nākamo gadu budžetiem; mudina 

Komisiju un Padomi līdz minimumam samazināt atšķirību starp saistību un maksājumu 

apropriācijām, veicot nepieciešamos pasākumus, lai bez kavēšanās izpildītu 

līgumsaistības ar programmu maksājumu saņēmējiem; 

17. uzskata, ka ES budžets ir jāpadara neatkarīgāks no tiešām dalībvalstu iemaksām; 

atbalsta priekšlikumu reformēt pašu resursu sistēmu. 
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