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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē rezultātus, ko 30 gadu gaitā nodrošinājusi programma “Erasmus”, kopš 
1987. gada iesaistot mobilitātes pasākumos 9 miljonus dalībnieku, tostarp gan jauniešus 
un studentus, gan — kopš nesena laika — arī darbiniekus; uzsver šīs programmas lielo
Eiropas pievienoto vērtību un faktisko nozīmi, kas izpaužas kā stratēģisks ieguldījums 
Eiropas jauniešos;

2. norāda, ka ir jādara vairāk, lai nodrošinātu programmas “Erasmus” pieejamību 
marginalizētām grupām, jo īpaši cilvēkiem ar invaliditāti un speciālām izglītības 
vajadzībām, cilvēkiem ģeogrāfiski neizdevīgās vietās, cilvēkiem, kuri priekšlaicīgi 
pametuši mācības, pieder pie minoritātēm, ir nelabvēlīgā sociālekonomiskajā situācijā 
utt.;

3. norāda, ka ir sākusies Eiropas Solidaritātes korpusa īstenošana, tiesa gan, bez juridiskā 
pamata; pauž nožēlu par to, ka sākotnējais lēmums piešķirt Eiropas Solidaritātes 
korpusam “Erasmus+” Eiropas Brīvprātīgo dienesta budžetu tika pieņemts ar 
īstenošanas aktu;

4. uzstāj, ka ikvienā stažēšanās vai māceklības programmā būtu jānodrošina apmaksātas 
vietas, ar kurām nekādā gadījumā netiek aizstātas darbvietas un kuru pamatā būtu 
rakstisks prakses vai mācekļa līgums, kas sagatavots, ievērojot stažēšanās vai 
māceklības norises valstī piemērojamo tiesisko regulējumu un/vai piemērojamos darba 
koplīgumus, un ka minētajām programmām būtu jāatbilst Padomes 2014. gada 
10. marta Ieteikumā par stažēšanās kvalitātes sistēmu1 izklāstītajiem principiem;

5. pauž satraukumu par “Erasmus+” studentu aizdevumu garantijas instrumenta zemo 
apguves līmeni un nepietiekamo ģeogrāfisko pārklājumu, kas aptver bankas tikai trijās 
valstīs un augstskolas vēl divās valstīs; mudina Komisiju un Eiropas Investīciju fondu 
ieviest īstenošanas stratēģiju šā instrumenta efektivitātes maksimālai palielināšanai līdz 
2020. gadam vai rast alternatīvu risinājumu, proti, atvieglot neizmantoto līdzekļu 
pārdali pašā programmā un dot iespēju nodrošināt labāku finansējuma segumu dažādās 
programmas daļās īstenotajām darbībām;

6. ar vilšanos konstatē, ka studentiem, lai piedalītos “Erasmus+” programmās, var nākties 
ņemt bankas aizdevumu;

7. uzsver, ka parādsaistībām ir negatīva ietekme uz personisko attīstību un stabilu 
integrāciju darba tirgū un ka ir jānodrošina iekļaujošas un plaši pieejamas stipendijas, 
lai nevienam studentam nepietiekami lielu ienākumu dēļ nebūtu liegta iespēja 
piedalīties programmās;

8. pauž bažas par to, ka programmā “Eiropa pilsoņiem” un programmas “Radošā Eiropa” 
apakšprogrammā “Kultūra” joprojām vērojams zems sekmīgo projektu īpatsvars 

                                               
1 OV C 88, 27.3.2014., 1. lpp.
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(2017. gadā attiecīgi 21 % un 22 %); uzsver — lai uzlabotu šos neapmierinošos 
rezultātus, kas ir pretrunā pašu programmu mērķiem, jo mazina iedzīvotāju motivāciju 
piedalīties, izšķirīga nozīme ir atbilstošākam finansējuma līmenim;

9. uzsver Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) lomu triju 
kultūras un izglītības programmu īstenošanā; tomēr pauž bažas par EACEA iekšējās 
kontroles nepilnībām, kas konstatētas, veicot revīziju par “Erasmus+” un “Radošā 
Eiropa” dotāciju pārvaldību; norāda, ka arī pašas Komisijas Iekšējās revīzijas dienests ir 
konstatējis nepilnības EACEA “Erasmus+” dotāciju pārvaldības procesā; tādēļ uzskata, 
ka Komisijai un EACEA nevajadzētu būt nekādām grūtībām ieviest vajadzīgos 
koriģējošos pasākumus, lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību un garantētu maksimālu 
kvalitāti kultūras un izglītības programmu īstenošanā;

10. pieņem zināšanai kultūras un radošo nozaru garantiju fonda īstenošanas posma pirmos 
rezultātus, proti, 280 parakstītus līgumus ar finanšu starpniekiem; cer uz pastāvīgu 
progresu fonda darbības posmā, kas tādējādi nodrošinātu stabilus instrumentus fonda 
turpmāko pasākumu īstenošanai programmā “InvestEU”;

11. atzīst, ka Revīzijas palātas pārskatā nebija konstatētas būtiskas kļūdas Eiropas skolu 
2017. gada galīgajos konsolidētajos finanšu pārskatos un ka Eiropas skolas un centrālais 
birojs savus gada pārskatus sagatavoja tiesību aktos noteiktajā termiņā; tomēr norāda, 
ka Eiropas skolu iekšējās kontroles sistēma joprojām ir jāturpina uzlabot, lai izpildītu 
Revīzijas palātas un Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta (IAS) ieteikumu;

12. joprojām pauž bažas par būtiskiem trūkumiem centrālā biroja un atlasīto skolu iekšējās 
kontroles sistēmās, jo īpaši maksājumu sistēmās, kontroles vidē un darbā pieņemšanas 
procesā;

13. norāda, ka Revīzijas palāta nav varējusi apstiprināt to, ka skolu finanšu pārvaldība 
2017. gadā atbilda Finanšu regulai un tās īstenošanas noteikumiem; tādēļ prasa turpināt 
centienus noslēgt atlikušos ieteikumus, kas saistīti ar ārpusbudžeta kontu pārvaldību, 
grāmatvedības un iekšējās kontroles sistēmu uzlabošanu, kā arī darbā pieņemšanas un 
maksājumu procedūrām un pamatnostādņu izstrādi budžeta pārvaldības uzlabošanai;

14. norāda, ka, pakāpeniski stājoties spēkā jaunajai Eiropas skolu finanšu regulai, Eiropas 
skolu pārvaldība saskarsies ar sarežģītiem uzdevumiem, jo kredītrīkotāja un grāmatveža 
funkcijas būs centralizētas un finanšu kontrole pārtaps par iekšēju kontroles vienību 
kredītrīkotāja pakļautībā; šajā sakarībā uzskata, ka dažādo grāmatvedības un kontroles 
funkciju pārstrukturēšana ir jāatbalsta ar atbilstošu administratīvo sistēmu;

15. vērš uzmanību uz vairākiem sarežģītiem aspektiem, ar kuriem nāksies saskarties 
Eiropas skolām, piemēram, ar Brexit saistīto pāreju un pārpildīto skolu situācijas 
pasliktināšanos Briselē; aicina Eiropas Komisiju un Eiropas skolas ziņot komitejai par 
Apvienotās Karalistes izstāšanos un to, kā ir plānots turpināt piedāvāt Eiropas skolās 
augstvērtīgas mācības angļu valodā pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās;

16. ar bažām pieņem zināšanai organizācijas “Human Rights Watch” un Eiropas 
Invaliditātes foruma konstatējumus 2018. gada decembra ziņojumā, kurā analizēti 
šķēršļi bērniem ar invaliditāti Eiropas skolu sistēmā un minēti iespējami gadījumi, kad 
notikusi aizskaroša izturēšanās pret bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm; aicina, lai 
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Eiropas skolu sistēmā tiktu ievērota ANO Konvencija par personu ar invaliditāti 
tiesībām (UN CRPD), mudina Eiropas Komisiju kopā ar ES Pamattiesību aģentūru un 
Eiropas skolām sākt oficiālu izmeklēšanu par minētā ziņojuma konstatējumiem; aicina 
Eiropas Komisiju un dalībvalstis apsvērt vismaz šādus pasākumus:

i) mainīt izglītības atbalsta sniegšanas politiku Eiropas skolās, lai nodrošinātu 
pilnīgu atbilstību ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām;

ii) apmierināt bērnu ar invaliditāti vajadzības, tostarp izmantojot palīgtehnoloģijas;

iii) izstrādāt sistēmisku skolotāju apmācību invaliditātes un iekļaujošas izglītības 
jautājumos, tostarp skolotāju palīgu un asistentu apmācību par bērnu ar 
invaliditāti individuālajām vajadzībām;

17. atzīst, ka Revīzijas palātas darba slodze ir ļoti liela; tomēr aicina Revīzijas palātu 
savlaicīgi publicēt savus ziņojumus un jo īpaši ziņojumu par Eiropas skolām, lai 
Parlamentam būtu pietiekami daudz laika pienācīgi veikt budžeta un politiskās 
kontroles pienākumus.
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