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ĪSS PAMATOJUMS

Komisija ierosina pilnībā integrēt starptautisko dimensiju augstākās izglītības iestāžu 
sadarbības jomā (tostarp vairākumu darbību, kuras patlaban paredzētas 2008. gada Eiropas 
Parlamenta un Padomes lēmumā „Erasmus Mundus”1) jaunajā regulā, ar ko izveido 
programmu „Erasmus visiem — Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un 
sporta jomā”. Finasējumu darbībām augstākās izglītības jomā trešās valstīs saņems no 
dažādiem ārējiem finanšu instrumentiem, tostarp attīstības sadarbības instrumenta (ASI) un 
Eiropas Attīstības fonda (EAF), un tas pamatosies uz diviem daudzgadu piešķīrumiem. 
Regulā par programmu „Erasmus visiem” tiks noteiktas procedūras, kā notiks tās īstenošana. 
Ierosinot šo regulas priekšlikumu, Komisija cenšas izbeigt sadrumstalotību un veicināt 
paredzamību, kas ir svarīgi programmās iesaistītajām universitātēm un iestādēm.
Lai gan referente atbalsta šā priekšlikuma vispārējo mērķi, viņa tomēr pauž bažas par to, ka 
regulas projektā programmai „Erasmus visiem” nav iekļauta precīzāka informācija par 
darbībām, kuras finansē ar ASI un ĀKK valstīs, šo darbību saikni ar Savienības attīstības 
mērķiem un valstu attīstības vajadzībām un stratēģijām. Turklāt regulas priekšlikumā nav 
iekļauti noteikumi, kas nodrošina, ka tās darbības, par kurām saņem finansējumu no 
ģeogrāfiskajām programmām saskaņā ar ASI, ir izstrādātas tā, lai atbilstu Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijas Attīstības palīdzības komitejas (ESAO/APK) 
noteiktajiem oficiālās attīstības palīdzības (OAP) kritērijiem, kā prasīts Komisijas 
priekšlikuma 2. panta 2. punktā attiecībā uz ASI 2014.–2020. gadam. 

Referentes ierosinātie grozījumi tādēļ ir paredzēti šādu mērķu sasniegšanai:
- izstrādāt skaidrākas atsauces uz Savienības attīstības mērķiem, jo īpaši nabadzības 

izskaušanu;
- nodrošināt, ka tiek izpildīti ESAO/APK noteiktie OAP kritēriji, veicot darbības, par kurām 

finansējumu saņem saskaņā ar ASI, jo īpaši saistībā ar mobilitāti uz ārvalstīm; 
- pieprasīt ar mobilitātes darbībām saistītus mehānismus, ar kuriem mazina intelektuālā 

darbaspēka emigrācijas risku;
- nodrošināt, ka darbības īsteno, pilnībā ievērojot atbilstību attiecīgajiem instrumentiem, ar 

ko saistīts finansējums;
- pieprasīt, lai plānošanas procesā tiktu respektēta partnervalstu līdzdalība; 
- definēt novērtēšanas un ziņošanas prasības, ar kurām nodrošina, ka tiek novērtēta attīstības 

ietekme un panākta pilnīga pārredzamība.

Referente vēlas arī uzsvērt, ka ir nelielas atšķirības starp Komisijas likumdošanas 
priekšlikumu un tiesību akta priekšlikuma finanšu pārskatu attiecībā uz finansējuma līmeni, 
kas ir jānodrošina ar ārējiem finanšu instrumentiem. Lai gan finanšu pārskata 59. lappusē ir 
ierosināts kopumā EUR 1,812 miljonus piešķirt tikai no ārējiem finanšu instrumentiem 
4. izdevumu pozīcijā (tādējādi neiekļaujot Eiropas Attīstības fondu), likumdošanas 
priekšlikumā 13. pantā norādīts, ka kopumā EUR 1,812 miljoni attiecas uz finansējumu no 
visiem ārējiem finanšu instrumentiem, tādējādi iekļaujot EAF. Referente uzskata, ka 
likumdošanas priekšlikuma 13. pantā skaitļi ir pamatoti.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Lēmums Nr. 1298/2008/EK, ar ko izveido rīcības 
programmu Erasmus Mundus (2009.–2013. gadam), kas nepieciešama, lai uzlabotu augstākās izglītības kvalitāti 
un veicinātu starpkultūru izpratni, sadarbojoties ar trešām valstīm (OV L 340, 19.12.2008., 83. lpp.).
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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 8. un 10. pantu, kā arī 
ar Pamattiesību hartas 21. un 23. pantu, 
programmai ir jāveicina sieviešu un vīriešu 
līdztiesība un jāapkaro diskriminācija 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai dzimumorientācijas dēļ.

(7) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 8. un 10. pantu, kā arī 
ar Pamattiesību hartas 21. un 23. pantu, 
programmai ir jāveicina sieviešu un vīriešu 
līdztiesība un jāapkaro diskriminācija 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai dzimumorientācijas dēļ. 
Programmas īstenošanā nepieciešams 
uzlabot nelabvēlīgā situācijā esošu un 
mazaizsargātu grupu piekļuvi 
pasākumiem un aktīvi risināt īpašās 
mācīšanās vajadzības personām ar 
invaliditāti.

Pamatojums

Ir īpaši svarīgi darbībās jaunattīstības valstīs nodrošināt, ka pasākumi ir sasniedzami 
nabadzīgajiem un mazaizsargātajiem cilvēkiem, bet tas būtu atbilstīgi arī Eiropā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Programmai ir jāietver izteikta 
starptautiskā dimensija, jo īpaši augstākās 
izglītības jomā, ne tikai, lai uzlabotu 
Eiropas augstākās izglītības kvalitāti 
saskaņā ar vispārīgajiem “ET 2020” 
mērķiem un vairotu Savienības kā studiju 

(8) Programmai ir jāietver izteikta 
starptautiskā dimensija, jo īpaši augstākās 
izglītības jomā, ne tikai, lai uzlabotu 
Eiropas augstākās izglītības kvalitāti 
saskaņā ar vispārīgajiem “ET 2020” 
mērķiem un vairotu Savienības kā studiju 
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vietas pievilcību, bet arī, lai veicinātu 
cilvēku savstarpēju sapratni un ieguldījumu 
ilgtspējīgas augstākās izglītības attīstībā 
trešās valstīs.

vietas pievilcību, bet arī lai veicinātu 
cilvēku savstarpēju sapratni un sekmētu 
nabadzības izskaušanu un ilgtspējīgu 
attīstību, tostarp augstākās izglītības jomā,
trešās valstīs, kā arī Eiropas Savienības 
aizjūras zemēs un teritorijās. 

Pamatojums

Galvenais ES attīstības sadarbības mērķis, kā definēts Līgumā un Attīstības sadarbības 
instrumenta regulas priekšlikumā, būtu skaidri jānorāda arī kā mērķis regulā par programmu 
„Erasmus visiem”. Pašreizējā lēmumā par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju noteikta 
aizjūras zemju un teritoriju dalība mācību un izglītības programmās. Jaunajā lēmuma 
priekšlikumā arī atgādināts, ka aizjūras zemes un teritorijas ir tiesīgas piedalīties visās 
Eiropas Savienības horizontālajās programmās. Tāpēc šajā tekstā ir jāprecizē visu aizjūras 
zemju un teritoriju dalība ERASMUS programmā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Programmas mērķu sasniegšanai 
būtiski svarīgs ir Eiropas Jaunatnes forums, 
Eiropas Savienības diploma atzīšanas tīkla 
centri (NARIC), Eurydice, Euroguidance 
un Eurodesk tīkls, kā arī Eiropas 
Savienības e-sadraudzības projekta 
(eTwinning) atbalsta dienesti, Europass 
tīkla centri un Eiropas Savienības 
informācijas biroji kaimiņattiecību 
politikas valstīs, tostarp arī regulāri 
nodrošinot Komisijai atjauninātus datus par 
dažādām savas darbības jomām un 
informējot Savienību un programmas 
trešās dalībvalstis par tās rezultātiem.

(17) Programmas mērķu sasniegšanai 
būtiski svarīgs ir Eiropas Jaunatnes forums, 
Eiropas Savienības diploma atzīšanas tīkla 
centri (NARIC), Eurydice, Euroguidance 
un Eurodesk tīkls, kā arī Eiropas 
Savienības e-sadraudzības projekta 
(eTwinning) atbalsta dienesti, Europass
tīkla centri un Eiropas Savienības 
informācijas biroji kaimiņattiecību 
politikas valstīs, tostarp arī regulāri 
nodrošinot Komisijai atjauninātus datus par 
dažādām savas darbības jomām un 
informējot Savienību, ES aizjūras zemes 
un teritorijas un programmas trešās 
dalībvalstis par tās rezultātiem.

Pamatojums

Pašreizējā lēmumā par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju noteikta aizjūras zemju un 
teritoriju dalība mācību un izglītības programmās. Jaunajā lēmuma priekšlikumā arī 
atgādināts, ka aizjūras zemes un teritorijas ir tiesīgas piedalīties visās Eiropas Savienības 
horizontālajās programmās. Tāpēc šajā tekstā ir jāprecizē visu aizjūras zemju un teritoriju 
dalība ERASMUS programmā.



PE492.937v02-00 6/16 AD\915186LV.doc

LV

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, papildināmība 
dalībvalstu pasākumiem atbilstoši LESD 
167. panta 4. punktam un citiem 
pasākumiem, jo īpaši kultūras, pētniecības, 
rūpniecības un kohēzijas politikas, 
paplašināšanās politikas un ārējo attiecību 
jomā, kā arī attīstības politikas 
saskaņotība atbilstīgi LESD 208. pantam.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Regulā ir noteikta nepieciešamība 
ieviest darbības novērtēšanas kritērijus, uz 
kuriem jāpamato budžeta sadalījums 
dalībvalstīm valstu aģentūru vadīto 
pasākumu veikšanai.

(27) Regulā ir noteikta nepieciešamība 
ieviest izmērāmus darbības novērtēšanas 
kritērijus, uz kuriem jāpamato budžeta 
sadalījums dalībvalstīm valstu aģentūru 
vadīto pasākumu veikšanai.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Aizjūras zemju un teritoriju (AZT) 
fiziskās personas, kā arī kompetentās 
valsts un/vai privātās struktūras un 
iestādes var piedalīties Savienības 
programmās saskaņā ar nosacījumiem, 
kas paredzēti Padomes lēmumā par 
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Eiropas Savienības aizjūras zemju un 
teritoriju asociāciju.

Pamatojums

Pašreizējā lēmumā par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju noteikta aizjūras zemju un 
teritoriju dalība mācību un izglītības programmās. Jaunajā lēmuma priekšlikumā arī 
atgādināts, ka aizjūras zemes un teritorijas ir tiesīgas piedalīties visās Eiropas Savienības 
horizontālajās programmās. Tāpēc šajā tekstā ir jāprecizē visu aizjūras zemju un teritoriju 
dalība ERASMUS programmā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Programma aptver izglītību visos 
līmeņos mūžizglītības perspektīvā, jo īpaši 
augstāko izglītību, arodizglītību un 
arodmācības un pieaugušo izglītību un 
mācības, skolu izglītību un darbu ar 
jauniešiem.

3. Programma aptver izglītību visos 
līmeņos mūžizglītības perspektīvā, jo īpaši 
augstāko izglītību, arodizglītību un 
arodmācības, neformālo izglītību un 
pieaugušo izglītību un mācības, skolu 
izglītību un darbu ar jauniešiem, un tā 
atbalsta arī aktivitātes sporta jomā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tā ietver starptautisku dimensiju 
atbilstoši Līguma par Eiropas Savienību 
21. pantam un atbalstīs arī aktivitātes 
sporta jomā.

4. Tā ietver starptautisku dimensiju, kuras 
mērķis ir atbalstīt Savienības ārējo 
darbību, tostarp tās attīstības mērķus, 
īstenojot sadarbību starp Savienību un 
trešām valstīm. 

Pamatojums

Punktā par starptautisko dimensiju būtu īpaši jāatsaucas uz Savienības ārējās darbības 
attīstības mērķiem.

Grozījums Nr. 9
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas mērķis ir palīdzēt sasniegt 
gan stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, gan 
2020. gada izglītības un apmācības 
stratēģiskās sistēmas (“ET 2020”) mērķus, 
tostarp panākt atbilstību attiecīgajiem 
kritērijiem, kas paredzēti šajos 
instrumentos, kā arī sniegt ieguldījumu 
atjauninātā regulējumā Eiropas sadarbībai 
jaunatnes jomā (2010.–2018. gadam), 
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā 
augstākās izglītības jomā trešās valstīs un 
Eiropas dimensijas attīstīšanā sportā.

1. Programmas mērķis ir palīdzēt sasniegt 
gan stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, gan 
2020. gada izglītības un apmācības 
stratēģiskās sistēmas (“ET 2020”) mērķus, 
tostarp panākt atbilstību attiecīgajiem 
kritērijiem, kas paredzēti šajos 
instrumentos, kā arī sniegt ieguldījumu 
atjauninātā regulējumā Eiropas sadarbībai 
jaunatnes jomā (2010.–2018. gadam), 
nabadzības izskaušanā un ilgtspējīgas 
attīstības nodrošināšanā, jo īpaši augstākās 
izglītības, apmācības un kvalifikācijas 
paaugstināšanas jomā trešās valstīs un 
Eiropas dimensijas attīstīšanā sportā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) uzlabot izglītības, mācību un darba ar 
jauniešiem starptautisko dimensiju, jo 
īpaši, augstākajā izglītībā, palielinot 
Savienības augstākās izglītības iestāžu 
pievilcību un atbalstot Savienības ārējo 
rīcību, tostarp tās attīstības mērķus, ko 
panāk, veicinot mobilitāti un sadarbību 
starp Eiropas Savienības un trešo valstu
augstākās izglītības iestādēm un 
mērķtiecīgi palielinot resursus trešās 
valstīs;

(d) uzlabot izglītības, apmācību un darba ar 
jauniešiem starptautisko dimensiju, jo īpaši 
augstākajā izglītībā, palielinot Savienības 
augstākās izglītības iestāžu pievilcību, 
atbalstīt Savienības ārējo rīcību, tostarp tās 
attīstības mērķus, ko panāk, veicinot 
mobilitāti un sadarbību starp augstākās 
izglītības iestādēm Eiropas Savienībā un 
tās aizjūras zemēs un teritorijās un 
attiecīgajās trešajās valstīs un mērķtiecīgi 
palielinot resursus trešās valstīs, attiecīgā 
gadījumā saskaņā ar mērķiem, kas 
noteikti ārējā finanšu instrumentā, kura 
finansējumu izmanto konkrētām 
darbībām; 

Pamatojums

Attīstībai pašai par sevi būtu jābūt mērķim un nevis tikai līdzeklim izglītības starptautiskās 
dimensijas veicināšanai. Darbībās, kuru finansēšanai līdzekļi iegūti no ārējiem finanšu 
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instrumentiem, jāpamatojas arī uz attiecīgo instrumentu mērķiem. Pašreizējā lēmumā par 
aizjūras zemju un teritoriju asociāciju noteikta aizjūras zemju un teritoriju dalība mācību un 
izglītības programmās. Jaunajā lēmuma priekšlikumā arī atgādināts, ka aizjūras zemes un 
teritorijas ir tiesīgas piedalīties visās Eiropas Savienības horizontālajās programmās. Tāpēc 
šajā tekstā ir jāprecizē visu aizjūras zemju un teritoriju dalība ERASMUS programmā.

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Visām darbībām, kuras minētas 
1. punktā un uz kurām attiecas ASI vai 
EAF finansējums, jābūt atbilstīgām 
attiecīgi ASI regulas un ĀKK valstu un 
ES partnerības nolīguma mērķiem un 
principiem. Jo īpaši — ja finansēšanai 
līdzekļi iegūti no attīstības sadarbības 
instrumenta, jāievēro DAC noteiktie OAP 
kritēriji, kā paredzēts regulas 2. panta 
2. punktā.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ja darbībām finansējumu saņem no 
ASI, mobilitātes dotācijas saistībā ar 
izbraukšanas mobilitāti saņem vienīgi 
pētnieki, kuri veic pētījumus vai māca 
jomās, kas ir atbilstīgas jaunattīstības 
valstu problēmu risināšanai, un saistībā 
ar iebraukšanas mobilitāti tās saņem 
studenti vai pētnieki, kuri studē vai veic 
pētījumus jomās, kas ir atbilstīgas 
jaunattīstības valstu problēmu 
risināšanai. 

Pamatojums

Darbībām, kurām izmanto ASI finansējumu, ir jāatbilst ESAO/AKK definētajiem oficiālās 
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attīstības palīdzības kritērijiem. Šie nosacījumi nepieļauj finansēt ES studentu izbraucošo 
mobilitāti, un ir prasība, lai studiju jomas būtu saistītas ar attīstību.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Ja tiek veiktas darbības, kuru 
finansēšanai izmanto ASI vai EAF 
līdzekļus, ievieš mehānismus, ar kuriem 
nodrošina, ka atlases kritēriji pamatojas 
uz nopelniem un ka stipendiju piešķiršanā 
prioritāte ir nelabvēlīgos 
sociālekonomiskos apstākļos esošām 
grupām un neaizsargātā situācijā esošiem 
iedzīvotājiem, un darbībām jāveicina 
jaunattīstības valstu valstspiederīgo 
atgriešanos izcelsmes valstī pēc tam, kad 
beidzies studiju vai pētījumu periods, lai 
viņi varētu sniegt ieguldījumu attiecīgās 
jaunattīstības valsts ekonomiskajā 
attīstībā un labklājībā. 

Pamatojums

Būtu jāizvairās no intelektuālā darbaspēka emigrācijas, tāpēc jāveicina studentu un pētnieku 
atgriešanas viņu izcelsmes valstīs. Uzmanības pievēršana nelabvēlīgos apstākļos esošajām 
grupām sekmē saiknes veidošanu starp augstākās izglītības darbībām un nabadzības 
izskaušanu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šis darbības veids atbalsta arī attīstību, 
resursu palielināšanu, reģionālo integrāciju, 
zināšanu apmaiņu un modernizācijas 
procesus, izmantojot partnerības starp 
augstākās izglītības iestādēm Savienībā un 
trešās valstīs, kā arī jaunatnes sektorā, jo 

2. Šis darbības veids atbalsta arī attīstību, 
resursu palielināšanu, reģionālo integrāciju, 
zināšanu apmaiņu un modernizācijas 
procesus, izmantojot partnerības starp
augstākās izglītības iestādēm Savienībā un 
trešās valstīs, kā arī jaunatnes sektorā, jo 
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īpaši, nodrošinot savstarpēju mācīšanos, 
veidojot kopīgus izglītības projektus un 
veicinot reģionālo sadarbību, sevišķi 
kaimiņattiecību politikas valstīm.

īpaši, nodrošinot savstarpēju mācīšanos, 
veidojot kopīgus izglītības projektus un 
veicinot reģionālo sadarbību, sevišķi 
kaimiņattiecību politikas valstīm. 
Darbības, kurās izmanto ASI vai EAF 
finansējumu, veicina ilgspējīgu attīstību 
partnervalstīs un pamatojas uz valsts un 
reģionālajām attīstības stratēģijām, un ir 
ar tām saskaņotas.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šis darbības vieds atbalsta arī politisko 
dialogu ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām.

2. Šis darbības vieds atbalsta arī politisko 
dialogu ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām. Darbības, 
kurās izmanto ASI vai EAF finansējumu, 
veicina ilgspējīgu attīstību partnervalstīs 
un pamatojas uz valsts un reģionālajām 
attīstības stratēģijām, un ir ar tām 
saskaņotas.

Grozījums Nr. 16

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 1 812 100 000 apmērā no dažādiem
ārējiem instrumentiem (Finanšu 
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 

2. Papildus 1. punktā norādītajam finanšu 
piešķīrumam un lai veicinātu augstākās 
izglītības starptautisko dimensiju, 
indikatīvu naudas līdzekļu summu, kas 
atbilst 2 % no kopējām finanšu atsauces 
summām, kas iekļautas dažādos ārējās 
darbības instrumentos (tādos kā Finanšu 
instruments sadarbībai attīstības jomā, 
Eiropas kaimiņattiecību politikas 
instruments, Pirmspievienošanās palīdzības 
instruments, Partnerības instruments un 
Eiropas Attīstības fonds), piešķirs 
mobilitātes veicināšanai mācību nolūkos uz 
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1. punktā, un sadarbībai un politiskajam 
dialogam ar šo valstu 
iestādēm/institūcijām/organizācijām. Uz 
minēto finansējumu attiecas šīs regulas 
noteikumi. 

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, vienlaikus tiek nodrošināta 
atbilstība to ārējo instrumentu 
juridiskajam pamatam, no kuriem tiek 
saņemts finansējums. 

Pamatojums

Īstenojot programmu ”Erasmus visiem”, darbībās jāievēro procedūras, kas noteiktas regulā 
par “Erasmus visiem”, kā arī jānodrošina atbilstība attiecīgajiem ārējiem finanšu 
instrumentiem.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansējums būs pieejams, pamatojoties uz 
diviem daudzgadu piešķīrumiem, kuri 
aptvers attiecīgi pirmos 4 un atlikušos 3 
gadus, lai nodrošinātu stabilitāti un 
paredzamību. Minētais finansējums tiks 
atspoguļots šo instrumentu daudzgadu 
indikatīvajā shēmā atbilstoši noteiktajām 
attiecīgo valstu vajadzībām un prioritātēm. 
Ietekmīgu, neparedzētu apstākļu vai 
būtisku politisku pārmaiņu gadījumā 
minētos piešķīrumus var pielāgot atbilstoši 
ES ārējām prioritātēm. Sadarbību ar 
valstīm, kuras nav programmas 
dalībvalstis, atbilstošā gadījumā var 
īstenot, izmantojot papildu apropriējumus 
no partneru valstīm, kas jānodrošina 
saskaņā ar procedūrām, par kurām 
jāvienojas ar šīm valstīm. 

Finansējums būs pieejams, pamatojoties uz 
diviem daudzgadu piešķīrumiem. Minētais 
finansējums pamatojas uz šo instrumentu 
daudzgadu indikatīvo shēmu atbilstoši 
konstatētajām attiecīgo valstu vajadzībām 
un prioritātēm, un, ja tiek izmantots 
attīstības sadarbības instruments, norāda 
finansējuma sadalījumu pa reģioniem un 
finansējamo darbību veidus. Iepriekš 
neparedzētu būtisku apstākļu vai svarīgu 
politisko pārmaiņu gadījumā minētos 
piešķīrumus var pārskatīt atbilstoši ES 
ārējām prioritātēm saskaņā ar 
procedūrām, kas noteiktas attiecīgajiem 
ārējo darbību finansēšanas 
instrumentiem. Sadarbību ar valstīm, kuras 
nav programmas dalībvalstis, atbilstošā 
gadījumā var īstenot, izmantojot papildu 
apropriējumus no partneru valstīm, kas 
jānodrošina saskaņā ar procedūrām, par 
kurām jāvienojas ar šīm valstīm. 
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Pamatojums

Plānošanas procesā būtu jāievēro procedūras, kas paredzētas attiecīgajos ārējos finanšu 
instrumentos, nodrošinot to, ka pienācīgi tiek ievērota valsts līdzdalība un ka tiek panākta 
saskanība ar valstu vai reģionu vispārējām stratēģijām. Piešķīrumus var noteikt, vienīgi 
pamatojoties uz šo prasību izpildi.

Grozījums Nr. 18

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 attiecīgajā dalībvalstī, 
attālumu starp dalībvalstu galvaspilsētām 
un darbības rezultātiem. Piešķirot līdzekļus 
studentiem no tālākajiem reģioniem un 
aizjūras zemēm un teritorijām, pienācīgi 
jāņem vērā īpaši lielais attālums. Darbības 
rezultātu parametrs veido 25 % no kopējās 
summas, kas piešķirta atbilstoši 7. un 
8. punktā minētajiem kritērijiem.

Pamatojums

Studentiem no Eiropas aizjūras teritorijām būtu jāizveido īpaši noteikumi attiecībā uz 
mobilitātes fondiem, ņemot vērā lielo attālumu no Eiropas kontinentālās daļas.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) nabadzības izskaušanas un 
ilgtspējīgas attīstības veicināšanu trešās 
valstīs.
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Pamatojums

Attīstība pati par sevi 4. pantā ir uzskaitīta kā mērķis, tāpēc tā būtu arī jāuzrauga un
jānovērtē.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisijas ikgadējā ziņojumā par ASI 
regulas īstenošanu iekļauj sarakstu ar 
visiem programmas „Erasmus visiem” 
pasākumiem, kuriem finansējums 
saņemts no ASI, un norāda to atbilstību 
mērķiem un principiem, kas noteikti 
minētās  regulas 2. un 3. pantā. 

Pamatojums

Programmas „Erasmus Mundus” darbību īstenošanā piemēroja ASI procedūras. Tā kā 
īstenošanā turpmāk piemēros procedūras saskaņā ar regulu par „Erasmus visiem”, ar 
regulāru ziņošanu ASI komitejai un Parlamentam būtu jānodrošina pārredzamība par 
atbilstību ASI regulai un jo īpaši 2. pantā noteiktajam OAP mērķim.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ES dalībvalstīm, (a) ES dalībvalstīm un to aizjūras zemēm 
un teritorijām, kas norādītas Līguma par 
Eiropas Savienības darbību II pielikumā,

Pamatojums

Pašreizējā lēmumā par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju noteikta aizjūras zemju un 
teritoriju dalība mācību un izglītības programmās. Jaunajā lēmuma priekšlikumā arī 
atgādināts, ka aizjūras zemes un teritorijas ir tiesīgas piedalīties visās Eiropas Savienības 
horizontālajās programmās. Tāpēc šajā tekstā ir jāprecizē visu aizjūras zemju un teritoriju 
dalība ERASMUS programmā.
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Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecīgajām Savienības politikas 
nostādnēm, jo īpaši kultūras un plašsaziņas 
līdzekļu, nodarbinātības, veselības, izpētes 
un inovācijas, uzņēmējdarbības, tieslietu, 
patēriņa, attīstības un kohēzijas politikas 
jomā;

(a) attiecīgajām Savienības politikas 
nostādnēm, jo īpaši kultūras un plašsaziņas 
līdzekļu, nodarbinātības, veselības, izpētes 
un inovācijas, uzņēmējdarbības, tieslietu, 
patēriņa, kohēzijas politikas jomā un 
attīstības politikas jomā; 

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, ka atsauce attiecas uz Savienības starptautisko attīstības politiku un 
nevis uz tās iekšējo reģionālo attīstības politiku.
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