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IEROSINĀJUMI
Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:
1. ar gandarījumu konstatē, ka 2011. gadā Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras
izpildaģentūra (EACEA) vēl vairāk ir vienkāršojusi procedūras, ieviešot tiešsaistes
ziņojumus un vairāk izmantojot e-veidlapas, kā arī vienreizējus un vienotas likmes
maksājumus; pauž atbalstu idejai par to, ka pakāpeniski arvien vairāk vajadzētu izmantot
vienreizējus maksājumus un pieņemt lēmumus par vienotu likmi attiecībā uz nākamo
programmu periodu (2014–2020);
2. atgādina, ka līdzekļu saņēmēji ir atkarīgi no laicīgiem maksājumiem, lai viņi varētu veikt
plānotās darbības; pauž gandarījumu, ka EACEA ir izdevies laicīgi iekļauties vēlamajos
termiņos, ko Komisija noteikusi maksājumiem;
3. pauž bažas par to, ka EACEA pakārtotajos darījumos saistībā ar Mūžizglītības programmu
(2007–2013) ir nozīmīgas kļūdas, kas tika konstatētas ex-post pārbaužu laikā; norāda, ka
šo kļūdu iemesls galvenokārt ir pienācīgu apliecinošu dokumentu trūkums no līdzekļu
saņēmējiem un atbilstības noteikumu neievērošana; mudina EACEA vēl vairāk uzlabot
savas kontroles sistēmas un informēt līdzekļu saņēmējus par viņu finansiālajām saistībām
un pārbaudēm;
4. atzinīgi vērtē uzlabojumus valsts aģentūru un valsts pārvaldes iestāžu pārvaldības un
kontroles sistēmās un to, ka kļūdu īpatsvars valsts aģentūru īstenotajās programmās
2011. gadā ir samazinājies līdz 1 %, kas ir ievērojami mazāk nekā iepriekšējos gados;
5. norāda, ka izmēģinājuma projekts par Eiropas pētniecības stipendijām pārrobežu
pētnieciskajai žurnālistikai tika izbeigts 2010. gada beigās, jo nebija iespējams nodrošināt
žurnālistikas integritāti; tādēļ atzinīgi vērtē to, ka pēc intensīvām apspriedēm Parlamentā
2011. gadā Komisija tagad ir sākusi sagatavošanas darbību ar tādu pašu nosaukumu, kuras
mērķis ir izstrādāt modeļus neatkarīgai ES finansētai žurnālistikai.
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