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ĪSS PAMATOJUMS

Komisija 2011. gada 23. novembrī pieņēma priekšlikumu regulai, ar ko izveido programmu 
”Erasmus visiem”, Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā.
Priekšlikumā ņemti vērā sabiedriskajā apspriešanā gūtie rezultāti un četri ietekmes 
novērtējumi par trim esošajām programmām šajā jomā (Mūžizglītības programma, 
programma “Jaunatne darbībā” un ”Erasmus Mundus”), kā arī sagatavošanas darbības sporta 
jomā saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu 2007.–2013. gadam.
Pēc rezultātu analīzes tika pieņemts lēmums ierosinot vienotu programmu, integrējot visas 
Savienības darbības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Šāda pieeja ir saskaņota 
ar nostāju, kas pausta Komisijas 2012. gada februāra paziņojumā „Daudzgadu finanšu shēmas 
2014.–2020. gadam vienkāršošanas programma” , kurā definēta Komisijas pozīcija attiecībā 
uz visām jaunajām programmām saskaņā ar DFS saistībā ar pašreizējo instrumentu 
optimizēšanu, radot sinerģiju to vidū, samazinot birokrātiju un pārvaldības izmaksas.
Komisija uzskata, ka jaunā struktūra ļaus saskaņot un vienkāršot programmu noteikumus un 
panākt, ka līdzekļi tiek piešķirti atkarībā no rezultātiem. Tiek izveidota arī cieša saikne ar 
Finanšu regulas noteikumiem.

Ietekme uz budžetu 
Komisija 2014.–2020. gada periodam paredzējusi kopējo indikatīvo finansējumu 
EUR 19,1 miljona apmērā.

Lielākā apropriāciju daļa (EUR 17,3 miljoni) atvēlēta 1.a izdevumu kategorijai, paredzot šādu 
summas indikatīvo izlīdzinājumu1: 

– pirmā darbības pamatjoma — personu mobilitātes veicināšana mācību nolūkos — 65 % 
(aptuveni 2/3 pieejamo budžeta līdzekļu);

– otrā darbības pamatjoma — sadarbība inovācijas un labas prakses veicināšanai — 26 %;
– trešā darbības pamatjoma — atbalsts politikas reformām — 4 %;

– darbības dotācijas valstu aģentūrām — 3 %;
– administratīvie izdevumi — 2 %.

Turklāt Komisijas paziņojumā par programmu „Erasmus visiem” ir paredzēts summas 
indikatīvais izlīdzinājums starp dažādiem izglītības sektoriem (līdzvērtīgs līmeņiem, kas 
nodrošināti attiecīgajās 2007.–2013. gadu programmās):
– augstākā izglītība — 25 %;

– profesionālā izglītība un apmācība un pieaugušo izglītība — 17 %;
no tiem pieaugušo izglītība — 2 %;

– skolu izglītība — 7 %;
– jaunatnes lietas — 7 %.

                                               
1 Tostarp 2 % Jean Monnet iniciatīvas pasākumiem un 1 % sportam.
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Atlikusī summa EUR 1 812 miljonu apmērā tiks finansēta no šādiem instrumentiem saskaņā 
ar 4. izdevumu kategoriju: attīstības sadarbības instruments, Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instruments, Pirmspievienošanās palīdzības instruments un Eiropas Attīstības 
fonds. Šīs apropriācijas ir paredzētas pašreizējo starptautisko programmu (Erasmus Mundus, 
Tempus, Edulink un Alfa) integrēšanai.
Ierosinātajā programmā īpaša nodaļa tiks veltīta sporta jomai (1 % budžeta), kā arī īpašs 
pants — Jean Monnet iniciatīvai (2 % budžeta).
Par līdzekļu piešķiršanu izlems, pamatojoties uz daudzgadu piešķīrumiem, kuri aptvers 
attiecīgi 4 un 3 gadus, lai nodrošinātu projektu stabilitāti.
Komisijas ierosinātais kopējais budžets programmai „Erasmus visiem” veido aptuveni 70 % 
palielinājumu salīdzinājumā ar kopējo budžetu attiecīgajām programmām 1.a, 3.b un 
4. izdevumu pozīcijā 2007.–2013. plānošanas laikposmam (saskaņā ar Komisijas datiem —
EUR 11 375 miljoni).
Lielākais summas pieaugums attiecas uz augstākās izglītības un profesionālās izglītības un 
apmācības finansēšanu.
Attiecībā uz finansējumu no 4. izdevumu kategorijas — tas ir pieaudzis par aptuveni 28 % 
salīdzinājumā ar to summu, kas paredzēta pašreizējam plānošanas periodam attiecīgajām 
programmām (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa un Edulink).

Atzinuma sagatavotāja vēlētos uzsvērt, ka ierosinātā summa ir vienīgi orientējoša un ka 
galīgais budžeta līdzekļu piešķīrums, kas pieejams šai programmai, būs zināms tikai pēc 
sarunu pabeigšanas attiecībā uz nākamo DFS.
Tādēļ atzinuma sagatavotāja vēlētos aizstāt visas priekšlikumā iekļautās orientējošās summas 
(gan 1.a, gan 4. izdevumu kategorijā) ar relatīvu procentuālu apjomu, saglabājot Komisijas 
sākotnējā priekšlikuma proporciju neatkarīgi no faktiskajiem skaitļiem, par kuriem vienosies 
saistībā ar DFS pieņemšanu.
Turklāt atzinuma sagatavotāja ir pārliecināta, ka līdzekļu izlīdzinājumam pa sektoriem 
vajadzētu būt daļai no juridiskā pamata un ka attiecībā uz to būtu jāpieņem budžeta 
lēmējinstitūcijas lēmums, lai tādējādi vēlāk plānošanas periodā varētu izdarīt pielāgojumus, 
pamatojoties uz Komisijas novērtējuma ziņojumu. Būtu jo īpaši jāparedz atsevišķs budžeta 
līdzekļu piešķīrums (paredzot atsevišķu budžeta pozīciju) jaunatnes lietu jomai, kas pašreizējā 
priekšlikumā nav pietiekami izcelta.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības komiteju ziņojumā 
iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)
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Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a vērš uzmanību uz to, ka finansējuma 
apjoms likumdošanas priekšlikumā ir 
norādīts tikai likumdevējas iestādes 
zināšanai un ka to nevar precīzi noteikt, 
kamēr nav panākta vienošanās par 
priekšlikumu regulai, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam;

Pamatojums

Likumdošanas priekšlikumā minētais finanšu piešķīrums ir tikai orientējoša norāde un to 
nevar precīzi noteikt, kamēr nav panākta vienošanās par regulu, ar ko nosaka daudzgadu 
finanšu shēmu.

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.b atgādina par 2011. gada 8. jūnija 
rezolūciju par ieguldījumu nākotnē —
jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai Eiropai1; vēlreiz uzsver, ka 
nākamajā DFS ir jānodrošina pietiekami 
daudz papildu resursu, lai Savienība 
varētu īstenot esošās politiskās prioritātes 
un veikt Lisabonas līgumā noteiktos 
jaunos uzdevumus, kā arī reaģēt uz 
neparedzamiem notikumiem; prasa 
Padomei, ja tā šai pieejai nepiekrīt, 
skaidri norādīt, no kurām politikas 
prioritātēm vai projektiem būtu iespējams 
pilnībā atteikties, neraugoties uz to 
apliecināto Eiropas pievienoto vērtību; 
norāda, ka, pat palielinot nākamās DFS 
resursu līmeni vismaz par 5 % 
salīdzinājumā ar 2013. gada līmeni, 
ieguldījums Savienības saskaņoto mērķu 
un uzņemto saistību un Savienības 
solidaritātes principa īstenošanā var būt 
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tikai ierobežots;
_______________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Eiropas Savienības Padome 2009. gada 
12. maijā aicināja izveidot stratēģisku 
sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un 
apmācības jomā (“ET 2020”) , nosakot 
četrus stratēģiskus mērķus, lai risinātu 
atlikušās problēmas, veidojot uz zināšanām 
balstītu Eiropu un nodrošinot, lai 
mūžizglītība būtu pieejama visiem.

(6) Eiropas Savienības Padome 2009. gada 
12. maijā aicināja izveidot stratēģisku 
sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un 
apmācības jomā (“ET 2020”) , nosakot 
četrus stratēģiskus mērķus, lai risinātu 
atlikušās problēmas, veidojot uz zināšanām 
balstītu Eiropu un nodrošinot, lai 
mūžizglītība būtu pieejama visiem. Šos 
mērķus varēs sasniegt tikai tad, ja būs 
pieejams atbilstīga līmeņa finansējums.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ir jānodrošina Eiropas pievienotā 
vērtība visiem pasākumiem, ko veic 
saistībā ar šo programmu, un 
papildināmība dalībvalstu pasākumiem 
atbilstoši LESD 167. panta 4. punktam un 
citiem pasākumiem, jo īpaši kultūras, 
izpētes, rūpniecības un kohēzijas politikas, 
paplašināšanās politikas un ārējo attiecību 
jomā.

(24) Ir jānodrošina Eiropas pievienotā 
vērtība visiem pasākumiem, ko veic 
saistībā ar šo programmu, kā arī labāka 
koordinācija un papildināmība, augstāka 
efektivitāte un skaidrāka atpazīstamība, 
kā arī lielāka budžeta sinerģija saistībā ar
dalībvalstu pasākumiem atbilstoši LESD 
167. panta 4. punktam un citiem 
pasākumiem, jo īpaši kultūras, izpētes, 
rūpniecības un kohēzijas politikas, 
paplašināšanās politikas un ārējo attiecību 
jomā.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Efektīvai izpildes pārvaldībai, tostarp 
novērtēšanai un uzraudzībai, ir jāizstrādā 
īpaši darbības rādītāji, kurus iespējams 
novērtēt laika gaitā, kuri ir reāli un 
atspoguļo intervences loģiku un ir atbilstoši 
attiecīgajai mērķu un pasākumu hierarhijai.

(25) Efektīvai izpildes pārvaldībai, tostarp 
novērtēšanai un uzraudzībai, ir jāizstrādā 
īpaši darbības rādītāji, kurus iespējams 
novērtēt laika gaitā, kuri ir reāli un 
atspoguļo intervences loģiku un ir atbilstoši 
attiecīgajai mērķu un pasākumu hierarhijai.
Komisijai būtu jāuzrauga programmas 
īstenošana, lai, izmantojot minētos 
rādītājus, katru gadu novērtētu 
programmas rezultātus un ietekmi un 
tādejādi šie rādītāji būtu minimālais 
pamats novērtējumam par to, kādā 
apjomā ir sasniegti programmas mērķi.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Ievērojot budžeta iestādes pilnvaras 
ikgadējā budžeta procedūrā, EK būtu 
jāiesniedz budžeta projekts šīs 
programmas darbības laikam, kurš 
balstītos uz atsevišķām budžeta pozīcijām 
katrai no programmas darbībām. Tas 
nodrošinās lielāku skaidrību un 
pārredzamību par ikgadējo resursu 
piešķiršanu dažādajiem šīs programmas 
komponentiem.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
32.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32b) Šīs programmas mērķu 
sasniegšanas pamatprincipiem vajadzētu 
būt īstenošanas un līdzekļu izlietošanas 
kvalitātes uzlabošanai, vienlaikus 
nodrošinot finanšu resursu optimālu 
izlietojumu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
32.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32c) Ir svarīgi nodrošināt šīs 
programmas pareizu finanšu pārvaldību 
un īstenošanu iespējami efektīvākā un 
lietotājam draudzīgākā veidā, vienlaikus 
nodrošinot arī tiesisko noteiktību un 
programmas pieejamību visiem 
dalībniekiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finanšu piešķīrums šīs programmas 
īstenošanai, sākot no 2014. gada 1. janvāra, 
ir noteikts EUR 17 299 000 000 apmērā.

1. Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas ../.. Iestāžu nolīguma par 
sadarbību budžeta jautājumos un pareizu
finanšu pārvaldību [..] punkta nozīmē 
finanšu piešķīrums šīs programmas 
īstenošanai, sākot no 2014. gada 1. janvāra,
kas ikgadējā budžeta piešķīruma 
procedūras laikā ir budžeta 
lēmējinstitūcijas galvenā atsauce, ir 
noteikts EUR 17 299 000 000 apmērā.
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Programmas darbību nodrošināšanai tiek 
piešķirti līdzekļi šādā apjomā:

Programmas darbību nodrošināšanai tiek 
piešķirti līdzekļi šādā apjomā:

a) EUR 16 741 738 000 darbībām 
izglītības, mācību un jaunatnes jomā kā 
norādīts 6. panta 1. punktā;

a) 97 % darbībām izglītības, apmācības un 
jaunatnes lietu jomā, no kuriem 7 % 
piešķirti jaunatnes lietu jomai, kā norādīts 
6. panta 1. punktā.

Katrai no šīm jomām tiek paredzēti šādi 
minimālie līdzekļu piešķīrumi:
– augstākajai izglītībai — XX %;
– profesionālajai izglītībai un apmācībai 
un pieaugušo izglītībai — XX %, no tiem 
pieaugušo izglītībai — XX %;
– skolu izglītībai — XX %.
Šo orientējošo procentuālo daļu 
likumdevēja iestāde otrajā plānošanas 
periodā var grozīt pēc tam, kad Komisija 
iesniegusi novērtējuma ziņojumu;

b) EUR 318 435 000 Jean Monnet 
pasākumiem kā norādīts 10. pantā;

b) 2 % Jean Monnet pasākumiem, kā 
norādīts 10. pantā;

c) EUR 238 827 000 darbībām sporta jomā 
kā norādīts III nodaļā.

c) 1 % darbībām sporta jomā, kā norādīts 
III nodaļā.

Pamatojums
Skaitļu vietā norādot procentuālas daļas, tiek saglabāta proporcija attiecībā uz vairākiem 
piešķīrumiem saistībā ar kopējo finansējumu neatkarīgi no faktiskajiem skaitļiem, par kuriem 
vienosies vēlāk. Turklāt iedalījums pa jomām ir jānosaka kā daļa no juridiskā pamata, jo 
budžeta lēmējinstitūcija ir tiesīga izlemt, kam būtu jāpiešķir apropriācijas. Taču lēmums par 
katrai jomai piešķiramajām konkrētajām summām ir jāpieņem par jautājumu atbildīgajai 
komitejai.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Papildus 1. punktā norādītajam finanšu 
piešķīrumam un, lai veicinātu augstākās 
izglītības starptautisko dimensiju, 
indikatīvu naudas līdzekļu summu 
EUR 1 812 100 apmērā no dažādiem
ārējiem instrumentiem (Finanšu 

2. Papildus 1. punktā norādītajam finanšu 
piešķīrumam un lai veicinātu augstākās 
izglītības starptautisko dimensiju, 
indikatīvu naudas līdzekļu summu, kas 
atbilst 2 % finanšu piešķīruma un ir 
pieejama iesaistītajiem instrumentiem 
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instruments sadarbībai attīstības jomā, 
Eiropas kaimiņattiecību politikas 
instruments, Pirmspievienošanās palīdzības 
instruments, Partnerības instruments un 
Eiropas Attīstības fonds), piešķirs 
mobilitātes veicināšanai mācību nolūkos 
uz un no valstīm, kas nav minētas 18. panta 
1. punktā, un sadarbībai un politiskajam 
dialogam ar šo valstu 
iestādēm/institūcijām/organizācijām. Uz 
minēto finansējumu attiecas šīs regulas 
noteikumi.

(Finanšu instruments sadarbībai attīstības 
jomā, Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instruments, 
Pirmspievienošanās palīdzības instruments, 
Partnerības instruments un Eiropas 
Attīstības fonds), piešķirs mobilitātei
mācību nolūkos uz un no valstīm, kas nav 
minētas 18. panta 1. punktā, un sadarbībai 
un politiskajam dialogam ar šo valstu 
iestādēm/institūcijām/organizācijām. Uz 
minēto finansējumu attiecas šīs regulas 
noteikumi.

Pamatojums

Skaitļu vietā norādot procentuālu daļu, tiek saglabāta proporcija attiecībā uz vairākiem 
piešķīrumiem saistībā ar kopējo finansējumu neatkarīgi no faktiskajiem skaitļiem, par kuriem 
vienosies vēlāk.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Orientējošās procentuālās daļas, par 
kurām panākta vienošanās, neierobežo 
budžeta lēmējinstitūcijas pilnvaras 
ikgadējās budžeta procedūras ietvaros.

Pamatojums

Tā kā nav iespējams līdz 2020. gadam precīzi prognozēt triju darbības veidu konkrētu 
attīstību (personu mobilitātes veicināšana mācību nolūkos, sadarbība inovācijas un labas 
prakses veicināšanai un politikas reformas atbalsts), 2017. gadā būtu jāpārskata kopējā 
piešķīruma sadalījums starp tiem.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Finanšu piešķīrumā šai programmai 
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jāiekļauj arī darbības dotācijas 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
kuras darbojas jaunatnes lietu jomā, jo 
īpaši Eiropas jaunatnes organizācijām.

Pamatojums

Eiropas jaunatnes organizācijas ir pierādījušas, ka spēj sekmīgi darboties visu veidu 
pasākumu veicināšanā un īstenošanā jaunatnes lietu jomā, kā arī spēj aptvert jauniešus visā 
Savienības teritorijā. ES budžetā paredzētās darbības dotācijas bieži vien ir vienīgais 
finansējuma avots šādām organizācijām un ir būtiskas šo organizāciju pastāvēšanai.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
13. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Līdzekļus personu mobilitātes 
veicināšanai mācību nolūkos, kas minēti 
6. panta 1. punkta a) apakšpunktā un kas 
jāpārvalda valsts aģentūrai, piešķir, 
pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu un 
iztikas minimumu attiecīgajā dalībvalstī, 
attālumu starp dalībvalstu galvaspilsētām 
un darbības rezultātiem. Darbības rezultātu 
parametrs veido 25 % no kopējās summas, 
kas piešķirta atbilstoši 7. un 8. punktā 
minētajiem kritērijiem.

6. Līdzekļus personu mobilitātes 
veicināšanai mācību nolūkos, kas minēti 
6. panta 1. punkta a) apakšpunktā un kas 
jāpārvalda valsts aģentūrai, piešķir, 
pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu un 
iztikas minimumu dalībvalstī, no kuras 
persona izbrauc, un uzņemošajā 
dalībvalstī, attālumu starp dalībvalstu 
galvaspilsētām un darbības rezultātiem. 
Darbības rezultātu parametrs veido 25 % 
no kopējās summas, kas piešķirta atbilstoši 
7. un 8. punktā minētajiem kritērijiem.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ar galvenajiem izglītības sektoriem 
saistīto līdzekļu sadalījumu ar mērķi līdz 
programmas beigām nodrošināt tādu 
finansējuma piešķīrumu, kas garantēs 
būtisku un sistemātisku ietekmi.

(b) ar galvenajiem izglītības sektoriem 
saistīto līdzekļu sadalījumu ar mērķi līdz 
programmas beigām nodrošināt tādu 
finansējuma piešķīrumu, kas garantēs 
būtisku un sistemātisku ietekmi un 
nepieļaus pasākumu dublēšanos.
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Papildus pastāvīgai uzraudzībai 
Komisija ne vēlāk kā līdz 2017. gada 
beigām izstrādā izvērtēšanas ziņojumu, lai 
noteiktu mērķu sasniegšanas efektivitāti un 
programmas lietderīgumu un tās radīto 
Eiropas pievienoto vērtību ar mērķi 
pieņemt lēmumu par programmas 
atjaunošanu, pārveidošanu vai apturēšanu. 
Izvērtēšanā jāanalizē programmas 
vienkāršošanas iespējas, tās iekšējā un 
ārējā saskaņotība, turpmākā visu mērķu 
atbilstība, kā arī šo pasākumu ieguldījums 
Savienības prioritāšu īstenošanā saistībā ar 
gudru, ilgtspējīgu un integrējošu attīstību. 
Tajā jāņem vērā arī iepriekšējo programmu 
(Mūžizglītības programma, 
„Erasmus Mundus” un citu starptautisko 
augstākās izglītības programmu) ilgtermiņa 
ietekmes rezultātu novērtējums.

2. Papildus pastāvīgai uzraudzībai 
Komisija ne vēlāk kā līdz 2017. gada 
30. jūnijam izstrādā izvērtēšanas 
ziņojumu, lai noteiktu mērķu sasniegšanas 
efektivitāti un programmas lietderīgumu un 
tās radīto Eiropas pievienoto vērtību ar 
mērķi pieņemt lēmumu par programmas 
atjaunošanu, pārveidošanu vai apturēšanu. 
Izvērtēšanā jāanalizē programmas 
vienkāršošanas iespējas, tās iekšējā un 
ārējā saskaņotība, turpmākā visu mērķu 
atbilstība, kā arī šo pasākumu ieguldījums 
Savienības prioritāšu īstenošanā saistībā ar 
gudru, ilgtspējīgu un integrējošu attīstību. 
Tajā jāņem vērā arī iepriekšējo programmu 
(Mūžizglītības programma, 
„Erasmus Mundus” un citu starptautisko 
augstākās izglītības programmu) ilgtermiņa 
ietekmes rezultātu novērtējums.

Pamatojums

Patlaban tiek noteikts, ka Komisijai novērtējuma ziņojums jāsagatavo „ne vēlāk kā līdz 
2017. gada beigām”. Ņemot vērā to, cik laika vajadzīgs iespējamo izmaiņu ieviešanai pēc šā 
ziņojuma sagatavošanas, varētu ierosināt, ka šis termiņš būtu jāparedz 2017. gada pirmā 
pusgada beigās.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
21. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Valsts iestāde īsteno programmas 
pārvaldības uzraudzību un pārraudzību 
valsts līmenī. Pirms jebkādu lēmumu 
pieņemšanas, kas var ietekmēt to, kā 
valsts aģentūra pārvalda programmu, 
attiecīgā valsts iestāde par to savlaicīgi 

5. Valsts iestāde un Komisija sadarbojas
valsts aģentūras uzraudzībā un kontrolē 
un regulāri informē viena otru par 
veiktajiem pasākumiem šajā jomā.



AD\913191LV.doc 13/14 PE491.064v02-00

LV

informē Komisiju un apspriežas ar to.

Pamatojums
Eiropas Komisijas, valstu aģentūru un valstu iestāžu attiecības par sadarbību nav 
noregulētas (iestādes loma ir ierobežota, tās uzdevumi attiecas uz aģentūras līdzfinansēšanu 
un atbildības uzņemšanos par trūkumiem programmas īstenošanā valsts līmenī). Komisijai un 
valsts iestādēm vajadzētu uzņemties vienlīdz svarīgu lomu un sadarboties uzraudzības un 
kontroles jomā. Šajā sakarībā būtu jāņem vērā noteikumi, kas paredzēti spēkā esošajā 
lēmumā par mūžizglītības programmu.
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