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ĪSS PAMATOJUMS

Vispārēja informācija

Savā priekšlikumā nākamajai daudzgadu finanšu shēmai (DFS) Komisija uzsver 
nepieciešamību turpināt programmu „Eiropa pilsoņiem” 2007–2013. Pirmās šādas 
programmas pastāvēšanas laikā kļuvis skaidrs, ka ir jāuzlabo iedzīvotāju zināšanas par ES 
vēsturi un tās veidošanos, kā arī izpratne par ES ieceri. Ar Līgumu par Eiropas Savienību 
(LES) ir sperts liels solis virzībā uz Savienības tuvināšanu tās iedzīvotājiem un uz pārrobežu 
debašu veicināšanu par ES politikas jautājumiem (nesen ierosinātā pilsoņu iniciatīva ir tikai 
daļa no šā procesa). Komisija piedāvā veicināt pilsonisko līdzdalību. Šī programma tiks 
veidota, ņemot vērā pašreizējās programmas stipro un vājo pušu analīzi. Tās mērķis ir apsvērt 
nepieciešamību pēc patiesākām debatēm vietējā, reģionu un valstu līmenī par jautājumiem, 
kas saistīti ar Savienību, un, izmantojot plašu organizāciju tīklu, aptvert pēc iespējas plašākas 
iedzīvotāju grupas, kuras parasti nemēģina ietekmēt ES jautājumu risināšanu vai iesaistīties 
tajā.

Budžets

Komisijas priekšlikumā 2014.–2020. gada DFS ir paredzēts, ka programmai „Eiropa 
pilsoņiem” tiks atvēlēti EUR 229 miljoni pašreizējās cenās salīdzinājumā ar 
EUR 215 miljoniem, kas atvēlēti tagadējai DFS. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka tā ir 
minimālā summa, kas vajadzīga (ņemot vērā gada inflāciju), lai sekmētu šādu svarīgu mērķu 
sasniegšanu kā Eiropas pilsonība un vēsturiskā atmiņa, un labākajā gadījumā šo budžetu 
vajadzētu palielināt par 5–10 %. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka piedāvātajā tiesību akta 
tekstā vajadzētu paredzēt līdzekļu sadalīšanu trijās sadaļās. Lai nodrošinātu lielāku elastību un 
programmas vieglāku pieejamību nelielām iedzīvotāju grupām, tajā vajadzētu iekļaut 
attiecīgas atsauces un garantijas.

Mērķi

Šīs programmas mērķis ir stiprināt vēsturisko atmiņu un uzlabot pilsoniskās līdzdalības 
iespējas Savienības līmenī. Proti, programmai ir šādi konkrēti mērķi, kas tiks īstenoti 
starpvalstu līmenī un kurām piemīt acīmredzama Eiropas dimensija.

 Palielināt izpratni par vēsturisko atmiņu, Savienības vēsturi, identitāti un mērķi, 
veicinot debates, pārdomas un sadarbību.

 Veicināt iedzīvotāju demokrātisko un pilsonisko līdzdalību Savienības līmenī, 
pilnveidojot iedzīvotāju izpratni par Savienības politikas veidošanas procesiem un 
veicinot sabiedriskās iesaistīšanās un brīvprātīgā darba iespējas Savienības līmenī.

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

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a norāda, ka tiesību akta priekšlikumā 
minētais finansējums ir tikai likumdevējai 
iestādei paredzēta aptuvena norāde un ka 
to nevar precīzi noteikt, kamēr nav 
panākta vienošanās par priekšlikumu 
regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu 
shēmu 2014.–2020. gadam;

Pamatojums

Ievērojot principu, ka lēmumu pieņem tikai tad, kad ir panākta pilnīga vienošanās, attiecīgajā 
juridiskajā pamatā norādītie skaitļi nav uzskatāmi par galīgiem, jo sarunas par DFS 
joprojām turpinās.

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.b atsaucas uz 2011. gada 8. jūnija 
rezolūciju par ieguldījumu nākotnē —
jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai Eiropai1; vēlreiz uzsver, ka 
jaunajā DFS ir vajadzīgi pietiekami 
papildu līdzekļi, lai Savienība varētu 
izpildīt tās pašreizējās politikas prioritātes 
un jaunos uzdevumus, kas noteikti 
Lisabonas līgumā, kā arī reaģēt 
neparedzētos gadījumos; prasa Padomei, 
ja tā šādai pieejai nepiekrīt, skaidri 
norādīt, no kurām politikas prioritātēm 
vai projektiem būtu iespējams pilnībā 
atteikties, neraugoties uz to apliecināto 
Eiropas pievienoto vērtību; norāda — lai 
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arī līdzekļu apjoms nākamajā DFS ir 
palielināts vismaz par 5 % salīdzinājumā 
ar 2013. gada līmeni, tas var tikai daļēji 
palīdzēt sasniegt Savienības noteiktos 
mērķus un saistības un īstenot Savienības 
solidaritātes principu;
__________________________________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Pamatojums

Ja Padome grasās samazināt DFS atvēlētos līdzekļus, EP mudina to noteikt „negatīvas 
prioritātes”, neraugoties uz to apliecināto pievienoto vērtību, un jaunus uzdevumus, kas 
Savienībai jāuzņemas pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš visu 
dalībvalstu pilsoņu un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju līdzsvarotai 
integrācijai starptautiskos projektos un 
pasākumos, ņemot vērā ES pastāvošo 
daudzvalodību.

(10) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš visu 
dalībvalstu pilsoņu un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju līdzsvarotai 
integrācijai starptautiskos projektos un 
pasākumos, ņemot vērā ES pastāvošo 
daudzvalodību. Šai programmai jo īpaši 
jābūt pieejamai, īstenojot mazus un 
vidējus projektus, neaprobežojoties tikai 
ar lieliem projektiem, lai nodrošinātu 
lielāku elastību un vieglāku programmas 
pieejamību Savienības iedzīvotājiem. Īpaši 
jārūpējas par administratīvo un finanšu 
procedūru vienkāršošanu.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir padarīt šo programmu elastīgāku un vieglāk pieejamu Eiropas 
iedzīvotājiem un iedzīvotāju grupām, kā arī atvieglot administratīvo slogu.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Šajā regulā budžeta lēmējinstitūcijai 
ikgadējās budžeta procedūras laikā visam 
programmas darbības laikam paredz 
finansējumu, kas ir pamats budžeta 
pārvaldības iestādei gada budžeta 
procedūras īstenošanā atbilstīgi 
17. punktam Eiropas Parlamenta, Padomes 
un Komisijas 201X. DD. MM. Iestāžu 
nolīgumā par sadarbību budžeta 
jautājumos, budžeta disciplīnu un pareizu 
finanšu pārvaldību.

(12) Šajā regulā budžeta lēmējinstitūcijai 
ikgadējās budžeta procedūras laikā visam 
programmas darbības laikam paredz 
indikatīvu finansējumu, kas kalpo kā 
atsauce budžeta pārvaldības iestādei gada 
budžeta procedūras īstenošanā atbilstīgi 
17. punktam Eiropas Parlamenta, Padomes 
un Komisijas 201X. DD. MM. Iestāžu 
nolīgumā par sadarbību budžeta 
jautājumos, budžeta disciplīnu un pareizu
finanšu pārvaldību.

Pamatojums

Tādējādi šo apsvērumu saskaņo ar 12. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Priekšroka jādod tām dotācijām, kas 
paredzētas projektiem ar lielu ietekmi, jo 
īpaši tiem projektiem, kas ir tieši saistīti ar 
ES politiku un kuru nolūks ir piedalīties ES 
politiskās darba kārtības veidošanā. 
Turklāt, ievērojot pareizas finanšu 
pārvaldības principu, šīs programmas 
īstenošana būtu vēl vairāk jāvienkāršo, 
piešķirot līdzekļus vienreizēju izmaksu, 
vienotu likmju finansēšanai, un vienības 
izmaksu likmju piemērošanai.

(16) Neatkarīgi no tā, cik projekts ir liels 
un cik liels ir budžets, priekšroka jādod 
tām dotācijām, kas paredzētas projektiem 
ar lielu ietekmi, jo īpaši tiem projektiem, 
kas ir tieši saistīti ar ES politiku un kuru 
nolūks ir piedalīties ES politiskās darba 
kārtības veidošanā. Turklāt, ievērojot 
pareizas finanšu pārvaldības principu, šīs 
programmas īstenošana būtu vēl vairāk 
jāvienkāršo, piešķirot līdzekļus vienreizēju 
izmaksu, vienotu likmju finansēšanai, un 
vienības izmaksu likmju piemērošanai.

Pamatojums

Projekta vēriens vai atbalsta saņēmēja nozīmīgums nevar būt izšķirošs faktors, piešķirot 
dotācijas, — izšķirošais faktors ir Eiropas pilsonības vērtības veicināšana.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmā ir divas sadaļas: (a) 
„Vēsturiskā atmiņa un Eiropas pilsonība” 
(b) „Demokrātiskā iesaistīšanās un 
sabiedriskā līdzdalība”. Šīs divas sadaļas 
papildina horizontālie pasākumi attiecībā 
uz analīzi, izplatīšanu un projekta rezultātu 
izmantošanu (“Valorizācijas” pasākumi).

1. Programmā ir divas sadaļas: (a) 
„Vēsturiskā atmiņa un Eiropas pilsonība” 
(b) „Demokrātiskā iesaistīšanās un 
pilsoniskā līdzdalība”. Šīs divas sadaļas 
papildina horizontālie pasākumi attiecībā 
uz analīzi, izplatīšanu un projekta rezultātu 
izmantošanu. 

Pamatojums

Termins „valorizācija” ir mazsaprotams literārajā angļu valodā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmai ir jābūt pieejamai visām 
ieinteresētajām pusēm, veicinot Eiropas 
integrāciju, jo īpaši vietējām varas 
iestādēm un organizācijām, Eiropas 
sabiedrības politikas pētniecības 
organizācijām (ideju ģeneratori), pilsoņu 
grupām un citām pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām (piemēram, izdzīvojušo 
personu apvienībām), un izglītības un 
pētniecības iestādēm.

Programmai ir jābūt pieejamai visām 
ieinteresētajām pusēm, kas veicina Eiropas 
integrāciju, jo īpaši vietējām varas 
iestādēm un organizācijām, Eiropas 
sabiedrības politikas pētniecības 
organizācijām (ideju ģeneratori), pilsoņu 
grupām un citām pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām (piemēram, izdzīvojušo 
personu apvienībām), un izglītības un 
pētniecības iestādēm neatkarīgi no to 
nozīmīguma, bet sevišķa uzmanība ir 
jāpievērš jaunākai paaudzei.

Pamatojums

Šo programmu nevajadzētu attiecināt tikai uz lieliem projektiem vai lielām asociācijām. Īpaša 
uzmanība jāpievērš jauniešiem.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansējums programmas īstenošanai ir 
EUR 229 miljoni.

1. Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas GGG/XXX Iestāžu nolīguma 
par sadarbību budžeta jautājumos un 
pareizu finanšu pārvaldību [17]. punkta 
nozīmē bāzes finansējums programmas 
īstenošanai ir EUR 229 miljoni. Gada 
apropriācijas apstiprina budžeta 
lēmējinstitūcija.

Pamatojums

Tiek uzsvērta budžeta lēmējinstitūcijas loma.

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Budžeta lēmējinstitūcija apstiprina 
pieejamās gada apropriācijas, neskarot 
noteikumus, kas paredzēti Padomes 
regulā, ar ko nosaka daudzgadu finanšu 
shēmu 2014.–2020. gadam, un Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 
xxx/201z Iestāžu nolīgumā par sadarbību 
budžeta jautājumos un pareizu finanšu 
pārvaldību.
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