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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikumā par Savienības programmas “Erasmus” izveidi izglītības, apmācības, 
jaunatnes un sporta jomā un iepriekšējās programmas “Erasmus+” (2014–2020) atcelšanu ir 
ietverta starptautiska dimensija kā “fundamentāls un transversāls elements, kas ir būtisks 
mobilitātes, sadarbības un arī politiskā dialoga pasākumiem”.

Līdzekļi starptautiskās dimensijas finansēšanai tiks ņemti no ārējās finansēšanas 
instrumentiem saskaņā ar to attiecīgajām regulām. Par finansējuma apmēru lems plānošanas 
cikla gaitā, tiklīdz minētie instrumenti būs ieviesti. Finansējumam vienmēr ir jāatbilst 
instrumentu mērķiem. Pievēršoties programmas starptautiskajai dimensijai, priekšlikuma 
mērķis ir “nodrošināt sinerģiju ar Savienības ārējiem instrumentiem ceļā uz ārējo darbību 
mērķu sasniegšanu, lai veicinātu iedzīvotāju un iestāžu izaugsmi trešās valstīs, tostarp 
jaunattīstības valstīs, un iesaistītu šo valstu jauniešus, jo tas ir būtisks elements, veidojot 
elastīgāku sabiedrību un veicinot starpkultūru uzticēšanos”.

Lai gan šā priekšlikuma vispārējais mērķis tiek atbalstīts, atzinuma sagatavotājs pauž bažas 
par to, ka ir sniegts maz atsauču uz starptautisko dimensiju un līdz ar to — uz saikni ar 
Savienības ārējās darbības mērķiem, jo īpaši attīstības jomā, un partnervalstu vajadzībām un 
stratēģijām.

Atzinuma sagatavotāja ierosinātajiem grozījumiem ir šādi mērķi:

– uzsvērt, ka ierosinātajai programmai ir jābūt saderīgai ar Eiropas Savienības principiem un 
vērtībām, kā arī ārpolitikas mērķiem,

– nodrošināt programmas ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā un no 
starptautiskās dimensijas viedokļa — tautas un institucionālās attīstības veicināšanā trešās 
valstīs un nabadzības izskaušanā jaunattīstības valstīs,

– veicināt cirkulāro migrāciju un novērst intelektuālā darbaspēka emigrāciju, saistot 
mobilitātes darbības ar pasākumiem, kas veicinātu studentu un pētnieku atgriešanos mājās,

– prasīt, lai plānošanas procesā tiktu respektēta partnervalstu līdziesaistīšanās.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē to, ka finansējuma līmenis tiks noteikts plānošanas 
posmā, pamatojoties uz valstu un reģionālajām attīstības stratēģijām un pielāgojoties tām, 
taču uzsver, ka, definējot prioritārās sadarbības nozares, ir jāņem vērā izglītības nozīme 
ilgtspējīgā attīstībā.

GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības komiteju ņemt vērā 
šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Strauju un nopietnu pārmaiņu 
apstākļos, kuras izraisījusi tehnoloģiskā 
revolūcija un globalizācija, ir būtiski veikt 
ieguldījumus mācību mobilitātē, sadarbībā 
un novatoriskas politikas izstrādē 
izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta 
jomās, lai veidotu iekļaujošas, saliedētas un 
noturīgas sabiedrības un saglabātu 
Savienības konkurētspēju, vienlaikus 
palīdzot stiprināt Eiropas identitāti un 
demokrātiskāku Savienību.

(1) Strauju un nopietnu pārmaiņu 
apstākļos, kuras izraisījusi tehnoloģiskā 
revolūcija un globalizācija, ir būtiski veikt 
ieguldījumus mācību mobilitātē, sadarbībā 
un novatoriskas politikas izstrādē 
izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta 
jomās, lai veidotu iekļaujošas, saliedētas un 
noturīgas sabiedrības un saglabātu 
Savienības konkurētspēju, vienlaikus 
palīdzot stiprināt Eiropas identitāti, 
principus un vērtības un demokrātiskāku 
Savienību.

Pamatojums

Jebkurai darbībai, kas veikta saistībā ar šo programmu, vajadzētu būt saderīgai ar Eiropas 
Savienības principiem un vērtībām, jo īpaši ar Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā 
minētajiem principiem un vērtībām, proti, cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības 
un tiesiskuma respektēšanu un cilvēktiesību, tostarp minoritātēm piederošu cilvēku tiesību, 
ievērošanu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) 2016. gada 16. septembrī Bratislavā 
divdesmit septiņu dalībvalstu vadītāji 
uzsvēra savu apņemšanos nodrošināt 
jauniešiem labākas iespējas. Romas 
deklarācijā, ko 27 dalībvalstu un 
Eiropadomes, Eiropas Parlamenta un 
Eiropas Komisijas vadītāji pieņēma 
2017. gada 25. martā, ir pausta apņemšanās 
izveidot Savienību, kurā jaunieši gūst 
labāko izglītību un apmācību un var studēt 
un atrast darbu visā Savienībā. Savienību, 
kas saglabā mūsu kultūras mantojumu un 
sekmē kultūras daudzveidību.

(5) 2016. gada 16. septembrī Bratislavā 
divdesmit septiņu dalībvalstu vadītāji 
uzsvēra savu apņemšanos nodrošināt 
jauniešiem labākas iespējas. Romas
deklarācijā, ko 27 dalībvalstu un 
Eiropadomes, Eiropas Parlamenta un 
Eiropas Komisijas vadītāji pieņēma 
2017. gada 25. martā, ir pausta apņemšanās 
izveidot Savienību, kurā jaunieši gūst 
labāko izglītību un apmācību un var studēt 
un atrast darbu visā Savienībā. Savienību, 
kas saglabā mūsu kultūras mantojumu un 
sekmē kultūras daudzveidību. Līdztekus 
tika pausta apņemšanās turpināt attīstīt 
pastāvošās partnerības, veidot jaunas 
partnerības un veicināt stabilitāti un 



AD\1170748LV.docx 5/23 PE629.605v02-00

LV

labklājību Eiropas austrumu un dienvidu 
kaimiņvalstīs, kā arī Tuvajos Austrumos, 
Āfrikā un visā pasaulē1a.

_________________

1a 2017. gada 25. martā pieņemtā 
27 dalībvalstu vadītāju un Eiropadomes, 
Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas 
deklarācija.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Programmai būtu jāpalīdz 
saglabāt un aizsargāt Savienības un tās 
dalībvalstu vēstures, mākslas un kultūras 
mantojumu, atbalstot mobilitātes un 
sadarbības pasākumus, kas veicina 
Eiropas mākslas un kultūras mantojuma 
aizsardzībai un popularizēšanai 
nepieciešamo prasmju attīstību.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Programmas starptautiskā 
dimensija būtu jāveicina, lai piedāvātu 
lielāku mobilitātes, sadarbības un politikas 
dialoga iespēju skaitu ar programmas 
neasociētām trešām valstīm. Pamatojoties 
uz starptautisko augstākās izglītības un 
jaunatnes darbību veiksmīgo īstenošanu 
saskaņā ar iepriekšējo programmu
izglītības, apmācības un jaunatnes lietu 
jomās, starptautiskās mobilitātes darbības,
būtu jāattiecina arī uz citām nozarēm, 
piemēram, profesionālās izglītības un 
apmācības un sporta jomā.

(18) Programmas starptautiskā 
dimensija būtu jāveicina, lai piedāvātu 
lielāku mobilitātes, sadarbības un politikas 
dialoga iespēju skaitu ar programmas 
neasociētām trešām valstīm, it sevišķi 
jaunattīstības valstīm. Pamatojoties uz 
starptautisko augstākās izglītības un 
jaunatnes darbību veiksmīgo īstenošanu 
saskaņā ar iepriekšējām programmām
izglītības, apmācības un jaunatnes lietu 
jomās, starptautiskās mobilitātes darbības 
būtu jāattiecina arī uz citām nozarēm, 
piemēram, profesionālās izglītības un 
apmācības, sporta un kultūras jomā.
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Starptautiskajai dimensijai būtu jāveicina 
sapratne starp tautām un starpkultūru 
dialogs un jādod ieguldījums nabadzības 
izskaušanā un ilgtspējīgā attīstībā. Tai 
vajadzētu rosināt jaunattīstības valstu 
valstspiederīgo atgriešanos izcelsmes 
valstī pēc studiju vai pētnieciskā darba 
perioda beigām, lai tādējādi viņiem būtu 
iespēja dot ieguldījumu attiecīgo 
jaunattīstības valstu ekonomikas attīstībā 
un labklājības veidošanā. Turklāt 
Programmas īstenošanas gaitā būtu 
jātiecas paplašināt studiju pieejamību 
nelabvēlīgā situācijā esošām un 
neaizsargātām grupām un aktīvi 
pievērsties cilvēku ar invaliditāti īpašajām 
mācīšanās vajadzībām.

Pamatojums

Šai programmai būtu jāveicina IAM sasniegšana un jābūt saskanīgai ar citām ES politikas 
jomām un jāpapildina tās. Tāpēc ES attīstības sadarbības mērķi būtu skaidri jānorāda kā 
regulas starptautiskās dimensijas mērķi. Lai veicinātu cirkulāro migrāciju, līdztekus 
mobilitātes veicināšanai ir jāparedz mudināt studentus un pētniekus atgriezties izcelsmes 
valstī. Savukārt pieejamības paplašināšana atbilst Eiropas vērtībām, kas saistītas ar cilvēka 
cieņu un vienlīdzību.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Vienlaikus starptautiskajai 
dimensijai būtu jāveicina kultūru un 
reliģiju dialogs, jāuzlabo sadarbība 
izglītības jomā ziemeļu-dienvidu 
perspektīvā un jānodrošina ieguldījums 
ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. Tai 
būtu jāstiprina partnervalstu izglītības 
sistēmu spēju veidošana, jāatbalsta 
zināšanu nodošana un jāmudina 
jaunattīstības valstu jaunieši studēt 
Eiropā un iegūtās zināšanas pēc tam 
izmantot izcelsmes valstu labā. Tai būtu 
jāpalīdz attīstīt zināšanas un prasmes, kas 
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vajadzīgas, lai risinātu ilgtermiņa 
attīstības vajadzības, veicinot abpusēju un 
ilgtspējīgu izaugsmi.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Programmai vajadzētu būt 
saskanīgai ar Komisijas “Paziņojumu par 
jaunu Āfrikas un Eiropas ilgtspējīgu 
investīciju un darbvietu aliansi:
līdzšinējās investīciju un nodarbinātības 
partnerības pacelšana jaunā līmenī”, 
kurā prognozēts, ka līdz 2027. gadam 
Programmā būs piedalījušies 
105 000 studentu un pētnieku.

Pamatojums

Āfrikas valstu studentu un pētnieku iekļaušana palīdzēs sasniegt Programmas mērķus.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Lai uzlabotu darbību ietekmi 
partnervalstīs, tiks pilnveidota sinerģija 
starp “Erasmus” un tādiem ES ārējās 
darbības instrumentiem kā 
Kaimiņattiecību, attīstības un 
starptautiskās sadarbības instruments un 
Pirmspievienošanās palīdzības 
instruments.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Programmai būtu jāmudina 
jauniešus iesaistīties Eiropas 
demokrātiskajā dzīvē, tostarp atbalstot 
līdzdalības projektus jauniešiem, lai 
mudinātu jauniešus iesaistīties un mācīties 
piedalīties pilsoniskajā sabiedrībā, 
palielinot informētību par Eiropas 
kopīgajām vērtībām, tostarp 
pamattiesībām, savedot kopā jauniešus un 
vietējā, valsts un Savienības līmeņa 
lēmumu pieņēmējus, kā arī veicinot 
integrācijas procesu Eiropā.

(21) Programmai būtu jāmudina 
jauniešus — īpaši pievēršoties jauniešiem 
attālākajos apvidos un migrantu izcelsmes 
jauniešiem — iesaistīties Eiropas 
demokrātiskajā dzīvē, tostarp atbalstot 
līdzdalības projektus jauniešiem, lai 
mudinātu jauniešus iesaistīties un mācīties 
piedalīties pilsoniskajā sabiedrībā, 
palielinot informētību par Eiropas 
kopīgajām vērtībām, tostarp 
pamattiesībām, savedot kopā jauniešus un 
vietējā, reģionālā, valsts un Savienības 
līmeņa lēmumu pieņēmējus, kā arī veicinot 
integrācijas procesu Eiropā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Programmai vajadzētu arī veicināt 
valodu apguvi, jo īpaši izmantojot 
paplašinātu tiešsaistes rīku lietošanu, jo e-
mācības sniedz papildu priekšrocības 
valodu apguvei ir labākas piekļuves un 
elastīguma ziņā.

(23) Programmai vajadzētu arī veicināt 
visu Savienības valodu, tostarp zīmju 
valodu, apguvi, jo īpaši izmantojot 
paplašinātu tiešsaistes rīku lietošanu, kas 
būtu jānodrošina bez maksas, jo e-
mācības sniedz papildu priekšrocības 
valodu apguvei piekļuves un elastīguma 
ziņā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Programmai būtu jāatbalsta 
pasākumi, kas uzlabo sadarbību starp 
iestādēm un organizācijām, kas darbojas 
izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta 
jomā, atzīstot to būtisko nozīmi cilvēku 
nodrošināšanā ar zināšanām, prasmēm un 

(24) Programmai būtu jāatbalsta 
pasākumi, kas uzlabo sadarbību starp 
iestādēm un organizācijām Eiropā, kuras
darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes 
un sporta jomā, kā arī sadarbību, jo īpaši 
virtuālo sadarbību, starp Eiropas iestādēm 
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kompetencēm, kas nepieciešamas 
mainīgajā pasaulē, kā arī, lai pienācīgi 
izpildītu inovācijas, radošuma un 
uzņēmējdarbības potenciālu, jo īpaši 
digitālajā ekonomikā.

un organizācijām un to partneriem 
jaunattīstības valstīs un aizjūras zemēs un 
teritorijās (AZT), atzīstot to būtisko nozīmi 
cilvēku nodrošināšanā ar zināšanām, 
prasmēm un kompetencēm, kas 
nepieciešamas mainīgajā pasaulē, kā arī, lai 
pienācīgi īstenotu inovācijas, radošuma un 
uzņēmējdarbības potenciālu, jo īpaši 
digitālajā ekonomikā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
risināt klimata pārmaiņas, saskaņā ar 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu un sasniegt ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķus, šī Programma sniegs 
ieguldījumu klimata politikas jomas rīcības 
integrēšanā Savienības politikā un 
vispārējā mērķa sasniegšanā, lai 25 % no 
Savienības budžeta izdevumiem tiktu 
ieguldīti klimata mērķu sasniegšanā. 
Programmas sagatavošanas un īstenošanas 
gaitā tiks noteiktas attiecīgās darbības un 
pārskatītas saistībā ar attiecīgo novērtēšanu 
un pārskatīšanas procesu.

(32) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu un sasniegt ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķus, šī Programma sniegs 
ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības un 
klimata politikas jomas rīcības integrēšanā 
Savienības politikā un palīdzēs sasniegt 
vispārēju mērķi ieguldīt 25 % no 
Savienības budžeta izdevumiem klimata 
mērķu sasniegšanā. Programmas 
sagatavošanas un īstenošanas gaitā tiks 
noteiktas attiecīgās darbības un pārskatītas 
saistībā ar attiecīgo novērtēšanu un 
pārskatīšanas procesu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Saskaņā ar Komisijas paziņojumu 
“Stiprāka un atjaunota stratēģiskā 
partnerība ar ES tālākajiem reģioniem”36, 
Programmā būtu jāņem vērā īpašā situācija 
šajos reģionos. Tiks veikti pasākumi, lai 
palielinātu tālāko reģionu līdzdalību visās 
darbībās. Būtu jāveicina mobilitāte, 

(38) Saskaņā ar Komisijas paziņojumu 
“Stiprāka un atjaunota stratēģiskā 
partnerība ar ES tālākajiem reģioniem”36, 
Programmā būtu jāņem vērā īpašā situācija 
šajos reģionos. Tiks veikti pasākumi, lai 
palielinātu tālāko reģionu līdzdalību visās 
darbībās, jo īpaši virtuālas sadarbības 
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apmaiņa un sadarbība starp cilvēkiem un 
organizācijām no šiem reģioniem un 
trešām valstīm, jo īpaši kaimiņvalstīm. 
Šādi pasākumi tiks uzraudzīti un regulāri 
vērtēti.

veidā. Būtu jāveicina mobilitāte, apmaiņa 
un sadarbība starp cilvēkiem un 
organizācijām no šiem reģioniem un 
trešām valstīm, jo īpaši kaimiņvalstīm, kā 
arī jāveicina tiešsaistes mācību 
programmas. Šādi pasākumi tiks 
uzraudzīti un regulāri vērtēti.

_________________ _________________

36 COM(2017)0623. 36 COM(2017)0623.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Saskaņā ar [attsauce attiecīgi 
jāatajaunina atbikstoši jaunajam lēmuma 
par AZT Padomes Lēmuma 2013/755/EK 
94. pantu37] fiziskās personas un tiesību 
subjekti no aizjūras zemēm vai teritorijām 
ir tiesīgi saņemt finansējumu saskaņā ar 
Programmas noteikumiem un mērķiem un 
iespējamajiem režīmiem, kas piemērojami 
dalībvalstī, ar kuru attiecīgā aizjūras zeme 
vai teritorija ir saistīta. Ierobežojumi, ko 
rada nošķirtība no šīm valstīm vai 
teritorijām, būtu jāņem vērā, īstenojot šo 
Programmu, un to dalība Programmā 
jāuzrauga un regulāri jāvērtē.

(39) Saskaņā ar [attsauce attiecīgi 
jāatjaunina atbilstoši jaunajam lēmuma 
par AZT Padomes Lēmuma 2013/755/EK 
94. pantu37] fiziskās personas un tiesību 
subjekti no aizjūras zemēm vai teritorijām 
ir tiesīgi saņemt finansējumu saskaņā ar 
Programmas noteikumiem un mērķiem un 
iespējamajiem režīmiem, kas piemērojami 
dalībvalstī, ar kuru attiecīgā aizjūras zeme 
vai teritorija ir saistīta. Lai veicinātu šo 
valstu vai teritoriju efektīvu dalību 
Programmā, īstenojot Programmu, būtu 
jāņem vērā to specifika un ierobežojumi,
ko rada to nošķirtība. To dalība Programmā
būtu jāuzrauga un regulāri jāvērtē.

_________________ _________________

37 Padomes 2013. gada 25. novembra 
Lēmums 2013/755/ES par aizjūras zemju 
un teritoriju asociāciju ar Eiropas 
Savienību (“Lēmums par aizjūras 
asociāciju”) (OV L 344, 19.12.2013., 
1. lpp.).

37 Padomes 2013. gada 25. novembra 
Lēmums 2013/755/ES par aizjūras zemju 
un teritoriju asociāciju ar Eiropas 
Savienību (“Lēmums par aizjūras 
asociāciju”) (OV L 344, 19.12.2013., 
1. lpp.).

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
42. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Eiropas, valsts un vietējā līmenī 
būtu jānodrošina Programmas atbalstīto 
darbību iespēju un rezultātu pienācīga 
iesaiste, publicitāte un informācijas 
izplatīšana. Minētajām iesaistes, 
publicitātes un informācijas izplatīšanas 
darbībām būtu jābalstās uz Programmas 
īstenošanas struktūrām, tostarp, attiecīgos 
gadījumos saņemot atbalstu no galvenajām 
ieinteresētajām personām.

(42) Eiropas, valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī būtu jānodrošina Programmas 
atbalstīto darbību iespēju un rezultātu 
pienācīga iesaiste, publicitāte un 
informācijas izplatīšana. Minētajām 
iesaistes, publicitātes un informācijas 
izplatīšanas darbībām būtu jābalstās uz 
visām Programmas īstenošanas struktūrām, 
tostarp attiecīgos gadījumos saņemot 
atbalstu no citām galvenajām 
ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Dalībvalstīm būtu jācenšas noteikt 
visi attiecīgie pasākumi, lai novērstu
juridiskus un administratīvus šķēršļus 
pareizai Programmas darbībai. Šie 
pasākumi, ja iespējams, ietver problēmu, 
kas apgrūtina vīzu un uzturēšanās atļauju 
saņemšanu, novēršanu, neskarot Savienības 
tiesību aktus par ieceļošanas un 
uzturēšanās nosacījumiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem. Saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 
2016/80139 dalībvalstis tiek mudinātas 
izveidot paātrinātas uzņemšanas 
procedūras.

(46) Dalībvalstīm būtu jācenšas pieņemt 
visus attiecīgos pasākumus, lai likvidētu
juridiskus un administratīvus šķēršļus 
pareizai Programmas darbībai. Šie 
pasākumi, ja iespējams, ietver problēmu, 
kas apgrūtina vīzu un uzturēšanās atļauju 
saņemšanu, novēršanu, neskarot Savienības 
tiesību aktus par ieceļošanas un 
uzturēšanās nosacījumiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem, un citu juridisku vai 
administratīvu sarežģījumu, kas varētu 
liegt piekļuvi Programmai, novēršanu. 
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu (ES) 2016/80139 dalībvalstis tiek 
mudinātas izveidot paātrinātas uzņemšanas 
procedūras.

_________________ _________________

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 11. maija Direktīva (ES) 
2016/801 par nosacījumiem attiecībā uz 
trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un 
uzturēšanos pētniecības, studiju, 
stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu 
apmaiņas programmu vai izglītības 
projektu un viesaukles darba nolūkā 
(OV L 132, 21.5.2016., 21. lpp.).

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 11. maija Direktīva (ES) 
2016/801 par nosacījumiem attiecībā uz 
trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un 
uzturēšanos pētniecības, studiju, 
stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu 
apmaiņas programmu vai izglītības 
projektu un viesaukles darba nolūkā 
(OV L 132, 21.5.2016., 21. lpp.).
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Lai vienkāršotu atbalsta 
saņēmējiem noteiktās prasības, pēc iespējas 
vairāk būtu jāizmanto vienkāršotas 
dotācijas kā vienreizēji maksājumi, 
vienības izmaksas un vienotas likmes 
finansējums. Vienkāršotās dotācijās, lai 
atbalstītu Programmas mobilitātes 
darbības, kā to definējusi Komisija, būtu 
jāņem vērā dzīves un uzturēšanās izdevumi 
uzņēmējā valstī. Komisijai un valstu
aģentūrām nosūtītājās valstīs vajadzētu būt 
iespējai pielāgot šīs vienkāršotās dotācijas, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, jo 
īpaši, lai nodrošinātu piekļuvi cilvēkiem, 
kam ir mazāk iespēju. Atbilstīgi valsts 
tiesību aktiem būtu jāmudina dalībvalstis 
neaplikt minētās dotācijas ar nodokļiem un 
neatvilkt no tām sociālās iemaksas. Šādam 
atbrīvojumam būtu jāattiecas arī uz 
publiskām vai privātām struktūrām, kas 
šāda veida atbalstu piešķir attiecīgajām 
personām.

(49) Lai vienkāršotu atbalsta 
saņēmējiem noteiktās prasības, pēc iespējas 
vairāk būtu jāizmanto vienkāršotas 
dotācijas, proti, vienreizēji maksājumi, 
vienības izmaksas un vienotas likmes 
finansējums. Vienkāršotās dotācijās, lai 
atbalstītu Programmas mobilitātes 
darbības, kā to definējusi Komisija, būtu 
jāņem vērā dzīves un uzturēšanās izdevumi 
uzņēmējā valstī. Komisijai un valstu 
aģentūrām nosūtītājās valstīs vajadzētu būt 
iespējai pielāgot šīs vienkāršotās dotācijas, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, jo 
īpaši, lai nodrošinātu piekļuvi cilvēkiem, 
kam ir mazāk iespēju, un cilvēkiem, kam ir 
politiskā bēgļa statuss. Atbilstīgi valsts 
tiesību aktiem būtu jāmudina dalībvalstis 
neaplikt minētās dotācijas ar nodokļiem un 
neatvilkt no tām sociālās iemaksas. Šādam 
atbrīvojumam būtu jāattiecas arī uz 
publiskām vai privātām struktūrām, kas 
šāda veida atbalstu piešķir attiecīgajām 
personām.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Tas ir nepieciešams, lai darbībām, 
ko veic saskaņā ar Programmu, 
nodrošinātu papildināmību ar darbībām, ko 
veic dalībvalstis, un ar citām Savienības 
darbībām, jo īpaši izglītības, kultūras un 
plašsaziņas līdzekļu, jaunatnes un 
solidaritātes, nodarbinātības un sociālās 
iekļaušanas, pētniecības un inovācijas, 

(51) Tas ir nepieciešams, lai darbībām, 
ko veic saskaņā ar Programmu, 
nodrošinātu papildināmību ar darbībām, ko 
veic dalībvalstis, un ar citām Savienības 
darbībām, jo īpaši izglītības, kultūras un 
plašsaziņas līdzekļu, jaunatnes un 
solidaritātes, nodarbinātības un sociālās 
iekļaušanas, pētniecības un inovācijas, 
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rūpniecības un uzņēmējdarbības, 
lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, 
īpašu uzmanību pievēršot jaunajiem 
lauksaimniekiem, kohēzijas, reģionālās 
politikas un starptautiskās sadarbības un 
attīstības jomā.

rūpniecības un uzņēmējdarbības, 
lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, 
īpašu uzmanību pievēršot jaunajiem 
lauksaimniekiem, kohēzijas, reģionālās 
politikas un starptautiskās sadarbības un 
attīstības jomā. Programmai būtu jāveido 
sinerģija ar Savienības ārējām darbībām 
un politikas pasākumiem, tostarp 
attīstības programmām, pilnībā ievērojot 
LESD 208. pantā noteikto politikas 
saskaņotības principu attīstības mērķiem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) “mācību mobilitāte” ir fiziska 
pārvietošanās uz valsti, kas nav pastāvīgās 
dzīvesvietas valsts, lai studētu, piedalītos 
apmācībā, neformālā vai ikdienējā 
izglītībā. To var papildināt ar tādiem 
pasākumiem kā valodas atbalsts un 
apmācība, un/vai papildināt ar tiešsaistes 
mācīšanos un virtuālo sadarbību. Dažos 
īpašos gadījumos tas var izpausties kā 
mācīšanās, izmantojot informācijas 
tehnoloģijas un komunikācijas rīkus;

(2) “mācību mobilitāte” ir fiziska 
pārvietošanās uz valsti, kas nav pastāvīgās 
dzīvesvietas valsts, lai studētu, piedalītos 
apmācībā, neformālā vai ikdienējā 
izglītībā. To var papildināt ar tādiem 
pasākumiem kā valodas atbalsts un 
apmācība, tostarp nodrošinot zīmju 
valodas tulkošanu, un/vai papildināt ar 
tiešsaistes mācīšanos un virtuālo sadarbību. 
Dažos īpašos gadījumos tā var izpausties 
kā mācīšanās, izmantojot informācijas 
tehnoloģijas un komunikācijas rīkus;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) “aizjūras zeme un teritorija” ir ar 
Savienības dalībvalsti saistīta zeme vai 
teritorija, uz kuru attiecas LESD IV daļas 
noteikumi;

Grozījums Nr. 20
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) “virtuāla sadarbība” ir jebkāda 
veida sadarbība, izmantojot informācijas 
tehnoloģijas un komunikācijas rīkus;

(17) “virtuāla sadarbība” ir jebkāda 
veida sadarbība, izmantojot informācijas 
un komunikācijas rīkus, kas pieejami arī 
cilvēkiem ar invaliditāti;

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas vispārējais mērķis ir 
atbalstīt cilvēku izglītojošo, profesionālo 
un personisko izaugsmi izglītības, 
apmācības, jaunatnes un sporta jomā 
Eiropā un ārpus tās, tādējādi veicinot 
ilgtspējīgu izaugsmi, nodarbinātību un 
sociālo kohēziju un stiprinot Eiropas 
identitāti. Programma kā tāda ir būtisks 
instruments Eiropas izglītības telpas 
izveidei, atbalstot Eiropas stratēģiskās 
sadarbības īstenošanu izglītības un 
apmācības jomā ar tās pamatā esošajām 
nozaru darba kārtībām, sekmējot jaunatnes 
politikas sadarbību saskaņā ar Savienības 
jaunatnes stratēģiju 2019.–2027. gadam un 
attīstot Eiropas dimensiju sportā.

1. Programmas vispārējais mērķis ir 
atbalstīt cilvēku izglītojošo, profesionālo 
un personisko izaugsmi izglītības, 
apmācības, jaunatnes un sporta jomā 
Eiropā un ārpus tās, tādējādi veicinot 
ilgtspējīgu attīstību un izaugsmi, 
nodarbinātību un sociālo kohēziju un 
integrācijas politikas pilnveidošanu 
plurālistiskā sabiedrībā un stiprinot 
Eiropas identitāti, kā arī dažādu kultūru 
dialogu un labāku savstarpējo sapratni. 
Programma kā tāda ir būtisks instruments 
Eiropas izglītības telpas izveidei, veicinot 
kopējus standartus un atbalstot Eiropas 
stratēģiskās sadarbības īstenošanu 
izglītības un apmācības jomā ar tās pamatā 
esošajām nozaru darba kārtībām, sekmējot 
jaunatnes politikas sadarbību saskaņā ar 
Savienības jaunatnes stratēģiju 2019.–
2027. gadam un attīstot Eiropas dimensiju 
sportā.

Programmai ir arī starptautiska 
dimensija, kas iekļaujama Savienības 
ārējās darbības satvarā, tostarp attīstības 
mērķos, īstenojot sadarbību starp 
Savienību un trešām valstīm.
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) dot ieguldījumu Ilgtspējīgas 
attīstības programmas 2030. gadam 
mērķu īstenošanā un jo īpaši veicināt 
4. ilgtspējīgas attīstības mērķa 
“Kvalitatīva izglītība” sasniegšanu, kas 
paredz nodrošināt iekļaujošu, taisnīgu un 
kvalitatīvu izglītību un veicināt mācīšanās 
iespējas visiem cilvēkiem.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) Saskaņā ar starptautisko 
dimensiju īstenotās darbības veicina 
tautas un institucionālo attīstību trešās 
valstīs un nabadzības izskaušanu 
jaunattīstības valstīs. Šīs darbības ir 
balstītas valstu un reģionālajās attīstības 
stratēģijās un ir saskaņotas ar tām.

Pamatojums

Lai gan regulas paskaidrojuma rakstā ir uzsvērta ilgtspējīga attīstība un atbilstība ES 
attīstības mērķiem, pašā regulas projektā šie aspekti nav minēti. Regulas projektā nav sniegts 
nekāds programmas starptautiskās dimensijas mērķu apraksts.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) valodu apguves iespējas, tostarp (e) valodu, tostarp zīmju valodas,
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tās, kas sniedz atbalstu mobilitātes 
pasākumiem.

apguves iespējas, tostarp tās, kas sniedz 
atbalstu mobilitātes pasākumiem.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) informācijas izplatīšanas un 
izpratnes veicināšanas darbības par Eiropas 
politikas rezultātiem un prioritātēm, kā arī 
par Programmu.

(f) bez šķēršļiem pieejamas
informācijas izplatīšanas un izpratnes 
veicināšanas darbības par Eiropas politikas 
rezultātiem un prioritātēm, kā arī par 
Programmu.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) politikas dialogs un sadarbība ar 
attiecīgajām galvenajām ieinteresētajām 
personām, tostarp Savienības mēroga 
tīkliem, Eiropas nevalstiskajām 
organizācijām un starptautiskām 
organizācijām jaunatnes jomā, ES 
jaunatnes dialogs, kā arī atbalsts Eiropas 
Jaunatnes forumam;

(c) politikas dialogs un sadarbība ar 
attiecīgajām galvenajām ieinteresētajām 
personām, tostarp Savienības mēroga 
tīkliem, Eiropas nevalstiskajām 
organizācijām un starptautiskām 
organizācijām jaunatnes jomā, tostarp 
organizācijām, kas strādā ar diasporu 
jauniešiem, ES jaunatnes dialogs un
atbalsts Eiropas Jaunatnes forumam;

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sporta jomā saskaņā ar 1. pamatdarbību 
Programma atbalsta sporta treneru un 
personāla mobilitāti.

Sporta, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti 
paredzētu sporta aktivitāšu, jomā saskaņā 
ar 1. pamatdarbību Programma atbalsta 
sporta treneru un personāla mobilitāti.
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Savienības politikas darba kārtības 
sportam un fiziskajām aktivitātēm 
sagatavošana un īstenošana;

(a) Savienības politikas darba kārtības 
sportam, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti 
paredzētām sporta aktivitātēm, un 
fiziskajām aktivitātēm sagatavošana un 
īstenošana;

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) aizjūras zemes un teritorijas (AZT) 
saskaņā ar Padomes Lēmumu par AZT 
asociāciju ar Eiropas Savienību un 
režīmu, ko piemēro dalībvalstij, ar kuru 
attiecīgās AZT ir saistītas;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) citas trešās valstis saskaņā ar 
nosacījumiem, kas izklāstīti konkrētā 
nolīgumā, kurā ietverta trešās valsts dalība 
Savienības programmā, ar nosacījumu, ka 
nolīgumā:

(d) citas trešās valstis, jo īpaši 
jaunattīstības valstis, saskaņā ar 
nosacījumiem, kas izklāstīti konkrētā 
nolīgumā, kurā ietverta trešās valsts dalība 
Savienības programmā, ar nosacījumu, ka 
nolīgumā:

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nodrošina taisnīgu līdzsvaru starp 
Savienības programmās līdzdalīgās trešās 
valsts ieguldījumiem un ieguvumiem;

– nodrošina taisnīgu līdzsvaru starp 
Savienības programmās līdzdalīgās trešās 
valsts ieguldījumiem un ieguvumiem; 
attiecībā uz jaunattīstības valstīm taisnīga 
līdzsvara kontekstā ņem vērā nabadzības 
izskaušanas mērķi un attīstības 
sadarbības principus;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– garantē atbilstību Savienības 
ārpolitikas nostādnēm un mērķiem, 
tostarp ilgtspējīgas attīstības mērķiem, 
Eiropas Konsensam attīstības jomā un ES 
globālajai ārpolitikas un drošības 
politikas stratēģijai;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) 16. pantā minētās trešās valstis, kas 
neatbilst minētā panta 2. punktā 
izklāstītajiem nosacījumiem;

(a) 16. pantā minētās trešās valstis, kas 
neatbilst minētā panta 2. punktā 
izklāstītajiem nosacījumiem, jo īpaši 
jaunattīstības valstis;

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) tiek stingri veicināta un atbalstīta 
jaunattīstības valstu dalība Programmā, 
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lai nodrošinātu atbilstību Ilgtspējīgas 
attīstības programmai 2030. gadam un 
ieguldījumu tās mērķu sasniegšanā. 
Saskaņā ar starptautisko dimensiju 
īstenotās darbības veicina tautas un 
institucionālo attīstību trešās valstīs un 
nabadzības izskaušanu jaunattīstības 
valstīs. Minētās darbības ir balstītas valstu 
un reģionālajās attīstības stratēģijās un ir 
saskaņotas ar tām.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
18. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var organizēt kopīgus 
konkursus ar Programmas neasociētām 
trešām valstīm vai to organizācijām un 
aģentūrām, lai finansētu projektus, 
pamatojoties uz līdzvērtīgu finansējumu. 
Projektus var novērtēt un atlasīt, 
piemērojot kopīgas novērtēšanas un atlases 
procedūras, par kurām jāvienojas 
attiecīgajām finansēšanas organizācijām 
vai aģentūrām, ievērojot Finanšu regulā 
noteiktos principus.

6. Komisija var organizēt kopīgus 
konkursus ar Programmas neasociētām 
trešām valstīm, jo īpaši jaunattīstības 
valstīm, vai to organizācijām un 
aģentūrām, lai finansētu projektus, 
pamatojoties uz līdzvērtīgu finansējumu. 
Projektus var novērtēt un atlasīt, 
piemērojot kopīgas novērtēšanas un atlases 
procedūras, par kurām jāvienojas 
attiecīgajām finansēšanas organizācijām 
vai aģentūrām, ievērojot Finanšu regulā 
noteiktos principus.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmu īsteno ar darba programmām, 
kas minētas Finanšu regulas [108. pantā]. 
Turklāt darba programmā norāda katrai 
darbībai piešķirto summu un līdzekļu 
sadalījumu starp dalībvalstīm un 
Programmas asociētām trešām valstīm 
attiecībā uz darbībām, kuras jāpārvalda ar 
valsts aģentūras starpniecību. Darba 
programmu Komisija pieņem ar 

Programmu īsteno ar darba programmām, 
kas minētas Finanšu regulas [108. pantā]. 
Turklāt darba programmā norāda katrai 
darbībai piešķirto summu un līdzekļu 
sadalījumu starp dalībvalstīm un 
Programmas asociētām trešām valstīm 
attiecībā uz darbībām, kuras jāpārvalda ar 
valsts aģentūras starpniecību. Darba 
programmā atsevišķi norāda 
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īstenošanas aktu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 31. pantā.

jaunattīstības valstīm piešķirto līdzekļu 
sadalījumu. Darba programmu Komisija 
pieņem ar īstenošanas aktu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 31. pantā.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot IX nodaļā paredzētās 
prasības un valstu aģentūru pienākumus, 
kas minēti 24. pantā, dalībvalstis līdz 
2024. gada 30. aprīlim iesniedz Komisijai 
ziņojumu par Programmas īstenošanu un 
ietekmi to attiecīgajās teritorijās.

3. Neskarot IX nodaļā paredzētās 
prasības un valstu aģentūru pienākumus, 
kas minēti 24. pantā, dalībvalstis līdz 
2024. gada 30. aprīlim iesniedz Komisijai 
ziņojumu par Programmas īstenošanu un 
ietekmi to attiecīgajās teritorijās. EĀDD 
iesniedz līdzīgu ziņojumu par 
Programmas īstenošanu un ietekmi 
jaunattīstības valstīs, kuras piedalās 
Programmā.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Īstenošanas perioda beigās, bet ne 
vēlāk kā pēc četriem gadiem no 1. pantā 
norādītā termiņa beigām, Komisija veic 
Programmas galīgo novērtēšanu.

4. Īstenošanas perioda beigās, bet ne 
vēlāk kā pēc četriem gadiem no 1. pantā 
norādītā termiņa beigām, Komisija veic 
Programmas galīgo novērtēšanu. 
Novērtējumā kā atsevišķu aspektu aplūko 
attīstības sadarbības jomā panāktos 
rezultātus.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
21. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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4.a Novērtējumā izklāsta programmas 
ieguldījumu attīstības sadarbībā, īpaši 
pievēršoties panākumiem, kas gūti 
attiecībā uz 4. ilgtspējīgas attīstības mērķi 
“Kvalitatīva izglītība”.

Pamatojums

Ir svarīgi, lai darba programmā tiktu uzsvērts Programmas ieguldījums attīstības sadarbībā 
un ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā izglītības jomā.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Informācijai un komunikācijai ir 
jābūt bez šķēršļiem pieejamai arī 
cilvēkiem ar invaliditāti.
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā 
“Erasmus”

Atsauces COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT
14.6.2018

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE
14.6.2018

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Ignazio Corrao
22.10.2018

Izskatīšana komitejā 19.11.2018

Pieņemšanas datums 13.12.2018

Galīgais balsojums +:
–:
0:

15
1
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, 
Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, 
Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, 
Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Frank Engel

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Miguel Urbán Crespo
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

15 +

ALDE Mirja Vehkaperä

ECR Eleni Theocharous

EFDD Ignazio Corrao

GUE/NGL Miguel Urbán Crespo

PPE Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, 
Joachim Zeller

S&D Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, 
Elly Schlein

VERTS/ALE Maria Heubuch

1 -

ENF Jean-Luc Schaffhauser

0 0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas
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