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ĪSS PAMATOJUMS

Izglītība un apmācība ir galvenie elementi gan stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai 
izaugsmei „Eiropa 2020”, gan dalībvalstu ekonomikas un nodarbinātības politikas integrētajās 
pamatnostādnēs. Tāpēc Komisija un Parlaments uzskata, ka ir jāsniedz lielāks ES atbalsts 
izglītībai un apmācībai 2014.–2020. gadā, lai uzlabotu prasmes un risinātu jautājumu par 
augsto bezdarba līmeni jauniešu vidū daudzās dalībvalstīs.

Regulas priekšlikums

Programma „Erasmus visiem” ietver izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomas, 
un tās mērķis ir sniegt atbalstu visām izglītības nozarēm (tostarp augstākajai izglītībai, 
profesionālajai apmācībai, pieaugušo izglītībai, skolu izglītībai un jaunatnes aktivitātēm) 
saistībā ar mūžizglītību.

Komisija ierosina Erasmus programmā izvirzīt šādas trīs galvenās jomas:
 transnacionāla un starptautiska mobilitāte mācību nolūkos studentiem, 

jauniešiem, pasniedzējiem un personālam;
 sadarbība inovācijas un labas prakses veicināšanai starp izglītības iestādēm, kā arī 

sadarbojoties ar iestādēm, kuras aktīvi darbojas jaunatnes jomā, un atbalstot politikas 
programmas;

 atbalsts politikas reformai un spēju veidošanai trešās valstīs, tostarp valstīs, kuras 
sākušas pievienošanās procesu, galveno uzmanību pievēršot kaimiņvalstīm un 
starptautiskajam politiskajam dialogam.

Programma „Erasmus visiem” ietver jau pastāvošās starptautiskās programmas, kas ir tās 
pamatā („Erasmus Mundus”, „Tempus”, „Edulink” un „Alfa”), kā arī sadarbības programmas 
ar rūpnieciski attīstītajām valstīm.

Laika periodam no 2014. līdz 2020. gadam programmas „Erasmus visiem” budžets 
būs EUR 17 299 miljoni, tostarp EUR 16 742 miljoni pasākumiem izglītības, apmācības un 
jaunatnes jomā, (65 % izglītības darbinieku mobilitātei, 26 % sadarbībai inovācijas un labas 
prakses veicināšanai, 4 % politikas reformas atbalstam un 2 % administratīviem izdevumiem), 
EUR 318,4 miljoni Jean Monnet pasākumiem un EUR 238,8 miljoni pasākumiem sporta 
jomā. Papildus tam paredzams, ka EUR 1,8 miljardi tiks atvēlēti no dažādiem ārējiem 
instrumentiem, lai veicinātu augstākās izglītības starptautisko dimensiju. Finansējums tiks 
piešķirts divos daudzgadu maksājumos attiecīgi četru un trīs gadu periodam, tādējādi 
nodrošinot stabilitāti un paredzamību.

Programmas „Erasmus visiem” finansējums tiks izmantots 6. panta 1. punktā minēto 
pasākumu sagatavošanai, uzraudzībai, kontrolei, pārbaudei un izvērtēšanai, kā arī izdevumiem 
saistībā ar tehnisko palīdzību. Komisija nodrošinās arī finansējuma garantiju aizdevumiem, 
kas paredzēti studentiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir viena programmas dalībvalsts, bet kuri 
mācās maģistrantūrā kādā citā programmas dalībvalstī.

Atzinuma sagatavotājas nostāja

Atzinuma sagatavotāja pauž atbalstu Komisijas regulas priekšlikumam un ierosina 
vairākus grozījumus attiecībā uz turpmāk minēto:
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1. programmas vispārējos mērķos ir jāiekļauj mērķis palielināt to personu īpatsvaru, 
kuri līdz 35 gadu vecumam iesaistās mūžizglītībā;

2. programmas konkrētajos mērķos un pasākumos ir jāiekļauj mērķis nodrošināt ar 
uzņēmējdarbību saistītu mobilitāti mācību nolūkos un ir jānosaka attiecīgie 
rādītāji; 

3. programmas „Erasmus visiem” ES politikas virzienos ir jāiekļauj ES rūpniecības 
politikas virzieni;

4. ir jānodrošina nevalstisko organizāciju piekļuve programmai „Erasmus visiem”, 
īpaši to organizāciju piekļuve, kas aktīvi darbojas jaunatnes jomā, piemēram, 
saistībā ar izglītību, apmācību, jaunatnes aktivitātēm un sporta aktivitātēm 
visiem;

5. ir jāparedz IKT izmantošana, lai veicinātu piekļuvi programmai „Erasmus
visiem” personām, kuras saskaras ar izglītības, sociālām, fiziskām, 
psiholoģiskām, ģeogrāfiskām, ekonomiskām vai kultūras problēmām;

6. ir jānosaka augstskolu absolventu atbilstība aizdevuma garantijas saņemšanai, ja 
šie studenti no vienas programmas dalībvalsts mācās doktorantūrā kādā citā 
programmas dalībvalstī;

7. to darbības kritēriju definīcija, kas minēti 5. un 11. pantā, ir jāiekļauj regulas 
I pielikumā, nevis deleģētajos aktos;

8. attiecībā uz finansējumu, ko 6. panta 1. punktā minēto pasākumu īstenošanai 
pārvalda valsts aģentūra, ir jāsvītro piešķiršanas kritērijs saistībā ar „iztikas 
minimumu attiecīgajā dalībvalstī”, jo pretējā gadījumā dzīvesvietas dalībvalsts 
dēļ varētu tikt diskriminēti augstskolu studenti un augstskolu absolventi;

9. ir jānodrošina pārredzamība attiecībā uz programmas „Erasmus visiem” 
īstenošanu, prasot Komisijai tās tīmekļa vietnē publicēt informāciju par 
norādītajām valstu aģentūrām, programmām un gada finansējumu, ko Komisija 
aģentūrām ir piešķīrusi programmas īstenošanai;

10. ir jāveicina Komisijas un dalībvalstu sadarbība, lai līdz 2014. gada 1. janvārim 
tiktu norādītas valstu aģentūras, kas būs atbildīgas par programmas „Erasmus 
visiem” pārvaldību;

 11. ir jānodrošina līdzsvarota visu programmā iesaistīto valstu līdzdalība.
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GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Zīmolvārdu “Erasmus” plašā sabiedrībā 
gan dalībvalstīs, gan trešās šīs programmas 
dalībvalstīs atpazīst kā sinonīmu 
Savienības studentu mobilitātei, tāpēc šis 
zīmols ir jāizmanto plašāk galvenajos 
programmas aptvertajos izglītības sektoros.

(3) Zīmolvārdu „Erasmus” plašā sabiedrībā 
gan dalībvalstīs, gan trešās šīs programmas 
dalībvalstīs atpazīst kā sinonīmu 
Savienības studentu mobilitātei, un tas ir 
arguments par labu šī zīmola plašākai 
izmantošanai galvenajos programmas 
aptvertajos izglītības sektoros un tā 
izmantošanai programmas novērtēšanas 
un uzraudzības instrumentu uzlabošanā.

Pamatojums

Lai garantētu programmas panākumus un pareizu publisko finanšu līdzekļu izmantošanu, kā 
arī nekaitētu "Erasmus" zīmola labajai reputācijai, ir būtiski uzlabot uzraudzības un 
novērtēšanas metodes, pirmām kārtām skaidri definējot rādītājus un metodes.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Ir jānodrošina šādu Eiropas izglītības 
politikas un iepriekšējo programmu 
panākumu pārmantojamība, proti,  
„Mūžizglītība”, „Jaunatne darbībā”, 
„Leonardo da Vinci”, „Comenius”, 
„Erasmus”, „Grundtvig”, un jāsaglabā 
programmu atsauces nosaukumi.

Grozījums Nr. 3



PE487.940v02-00 6/34 AD\909268LV.doc

LV

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. Šīm 
vēlmēm vajadzētu būt atspoguļotām 
konkrētos uzraudzības un novērtēšanas 
pasākumos, lai nodrošinātu, ka 
programmu īsteno atbilstīgi šiem 
mērķiem.

Pamatojums

Lai garantētu programmas panākumus un pareizu publisko finanšu līdzekļu izmantošanu, kā 
arī nekaitētu "Erasmus" zīmola labajai reputācijai, ir būtiski uzlabot uzraudzības un 
novērtēšanas metodes, pirmām kārtām skaidri definējot rādītājus un metodes.

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai atbalstītu mobilitāti, vienlīdzību 
un mācību izcilību, Savienībai būtu 
jāizveido Eiropas aizdevuma garantijas 
instruments, lai ļautu studentiem, 
neatkarīgi no viņu sociālās izcelsmes, 
studēt maģistrantūrā kādā citā valstī. 
Minētajam instrumentam būtu jābūt 
pieejamam finanšu iestādēm, kuras ir ar 
mieru piedāvāt studentiem aizdevumus 
maģistra grāda iegūšanai citās piedalošajās 
valstīs ar izdevīgiem nosacījumiem. 

(10) Lai atbalstītu mobilitāti, vienlīdzību 
un mācību izcilību, Savienībai būtu 
jāizveido Eiropas aizdevuma garantijas 
instruments, lai ļautu studentiem, 
neatkarīgi no viņu sociālās izcelsmes, 
studēt maģistrantūrā vai doktorantūrā kādā 
citā valstī. Minētajam instrumentam būtu 
jābūt pieejamam finanšu iestādēm, kuras ir 
ar mieru piedāvāt studentiem aizdevumus 
maģistra vai doktora grāda iegūšanai citās 
programmā iesaistītajās valstīs ar 
izdevīgiem nosacījumiem. Tomēr tam 
nevajadzētu pārklāties ar 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
programmu „Marie Curie”.
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Pamatojums

Inovācijas un pētniecības attīstība ir ļoti nozīmīgs aspekts ES konkurētspējas veicināšanai un 
ir cieši saistīts ar augstākās izglītības iestādēm. Tāpēc programmas „Erasmus visiem” 
aizdevuma garantijas instruments ir jāattiecina arī uz augstskolu absolventiem, kuri vēlas 
studēt doktorantūrā kādā citā programmas dalībvalstī.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Atjaunotajā Kopenhāgenas procesā 
(2011.–2020. gadam) bija noteikts 
ambiciozs un globāls skatījums uz 
arodizglītības un mācību politiku Eiropā 
un pieprasīts atbalsts saskaņotajām 
prioritātēm Savienības izglītības 
programmās, tostarp atbalsts 
starptautiskajai mobilitātei un dalībvalstu 
īstenotajām reformām.

(14) Atjaunotajā Kopenhāgenas procesā 
(2011.–2020. gadam) bija noteikts 
ambiciozs un globāls skatījums uz 
profesionālās izglītības un apmācības 
politiku Eiropā un pieprasīts atbalsts 
saskaņotajām prioritātēm Savienības 
izglītības programmās, tostarp atbalsts 
starptautiskajai mobilitātei un dalībvalstu 
īstenotajām reformām. Minētais politikas 
virziens programmā būtu jāatbalsta un 
jānosaka kā prioritāte. Turklāt, tā kā 
profesionālajai izglītībai un apmācībai ir 
būtiska nozīme labu pētniecības un 
inovāciju apstākļu veicināšanā, ir īpaši 
svarīgi uzsvērt šo daļu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ir jāstiprina Eiropas skolu sadarbības 
intensitāte un apmērs un gan skolu 
darbinieku, gan skolēnu mobilitāte, lai 
ievērotu prioritātes, kas noteiktas 
programmā Eiropas sadarbībai skolu jomā 
21. gadsimtā, proti, lai uzlabotu skolu 
izglītības kvalitāti Savienībā prasmju 
pilnveidošanas jomā, lai uzlabotu 
vienlīdzību un iekļaušanu skolu sistēmās 

(15) Ir jāstiprina Eiropas skolu sadarbības 
intensitāte un apmērs un gan skolu 
darbinieku, gan skolēnu mobilitāte, lai 
ievērotu prioritātes, kas noteiktas 
programmā Eiropas sadarbībai skolu jomā 
21. gadsimtā, proti, lai uzlabotu skolu 
izglītības kvalitāti Savienībā prasmju 
pilnveidošanas jomā, lai uzlabotu 
vienlīdzību un iekļaušanu skolu sistēmās 
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un iestādēs, kā arī stiprinātu skolotāja 
profesiju un skolu vadību. Šajā saistībā 
īpašu nozīmi piešķirs stratēģiskajiem 
mērķiem samazināt priekšlaicīgi skolu 
pametušo skolēnu skaitu, uzlabot 
pamatprasmes, veicināt dalību pirmsskolas 
izglītībā un aprūpē un uzlabot tās kvalitāti, 
kā arī mērķiem pastiprināt skolotāju un 
skolu vadītāju profesionālo kompetenci un 
uzlabot izredzes uz izglītību migrantu 
bērniem un bērniem no sociālekonomiski 
nelabvēlīgām ģimenēm.

un iestādēs, kā arī stiprinātu skolotāja 
profesiju un skolu vadību. Šajā saistībā 
īpašu nozīmi piešķirs stratēģiskajiem 
mērķiem samazināt priekšlaicīgi skolu 
pametušo skolēnu skaitu, uzlabot 
pamatprasmes, veicināt dalību pirmsskolas 
izglītībā un aprūpē un uzlabot tās kvalitāti, 
kā arī mērķiem pastiprināt skolotāju un 
skolu vadītāju profesionālo kompetenci un 
uzlabot izredzes uz izglītību migrantu 
bērniem un bērniem no sociālekonomiski 
nelabvēlīgām ģimenēm. Turklāt jāuzsver 
valodu prasmju uzlabošana, lai reaģētu uz 
daudzu darbavietu globalizāciju.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Programmai būtu jāveicina izcilības 
attīstība Eiropas integrācijas studijās visā 
pasaulē; jo īpaši tai būtu jāatbalsta iestādes 
ar Eiropas pārvaldības struktūru, kuras 
aptver Savienību interesējošo politikas 
nozaru pilnīgu klāstu, kuras ir bezpeļņas 
organizācijas un piedāvā atzītus 
akadēmiskos grādus.

(19) Programmai būtu jāveicina izcilības 
attīstība Eiropas integrācijas studijās visā 
pasaulē; jo īpaši tai būtu jāatbalsta iestādes 
ar Eiropas pārvaldības struktūru, kuras 
aptver Savienību interesējošo politikas 
nozaru pilnīgu klāstu, kuras ir bezpeļņas 
organizācijas un piedāvā atzītus 
akadēmiskos grādus. Tam būtu jāattiecas 
arī uz jaunatnes organizācijām un 
jaunatnes politikas ekspertiem.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Būtu jāstiprina sadarbība starp 
programmu un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām izglītības, apmācības, 
jaunatnes un sporta jomā valstu un 
Eiropas līmenī. Ir ļoti svarīgi radīt plašu 
līdzdalību attiecībā uz mūžizglītības 
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stratēģijām un politiku. Pilsoniskā 
sabiedrība ir būtiska, lai ņemtu vērā 
ieinteresēto personu idejas un bažas visos 
līmeņos, un veido pamatu stabilam 
dialogam starp Savienību un tās 
pilsoņiem, lai padarītu Eiropas 
mūžizglītību par realitāti.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lielākai kvalifikāciju un spēju 
pārredzamībai un plašākai Savienības rīku 
atzīšanai jāsekmē mobilitāte visā Eiropā 
mūžizglītības nolūkos un tātad jāsniedz 
ieguldījums kvalitatīvas izglītības un 
mācību attīstībā, kā arī jāsekmē mobilitāte 
darba nolūkos starp valstīm un nozarēm. 
Paverot jauniem studentiem (tostarp 
arodapmācības un izglītības studentiem) 
piekļuvi metodēm, praksei un 
tehnoloģijām, kuras izmanto citās valstīs, 
būs iespējams uzlabot viņu 
nodarbināmību pasaules ekonomikā, kā
arī tas padarīs pievilcīgākas starptautiska 
profila darba vietas.

(21) Lielākai kvalifikāciju un spēju 
pārredzamībai un plašākai Savienības rīku 
atzīšanai jāsekmē mobilitāte visā Eiropā 
mūžizglītības nolūkos un tātad jāsniedz 
ieguldījums kvalitatīvas izglītības un 
apmācības attīstībā, kā arī jāsekmē 
mobilitāte darba nolūkos starp valstīm un 
nozarēm. Paverot jauniem studentiem 
(tostarp profesionālās izglītības un 
apmācības studentiem) piekļuvi metodēm, 
praksei un tehnoloģijām, kuras izmanto 
citās valstīs, tiks uzlabota viņu 
nodarbināmība Eiropas ekonomikā un 
tiks veicināta arī darbaspēka mobilitāte,

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Tālab ir ieteicams paplašināt vienotās 
sistēmas izmantošanu, lai nodrošinātu 
kvalifikāciju un spēju pārredzamību 
(Europass) saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2004. gada 15. decembra 
Lēmumu Nr. 2241/2004/EK , un izveidot 
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI) 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

(22) Tālab ir ieteicams paplašināt vienotās 
sistēmas izmantošanu, lai nodrošinātu 
kvalifikāciju un spēju pārredzamību 
(Europass) saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2004. gada 15. decembra 
Lēmumu Nr. 241/2004/EK, un izveidot 
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI) 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
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2008. gada 23. aprīļa Ieteikumu, Eiropas 
kredītpunktu uzkrāšanas un pārneses 
sistēmu profesionālās izglītības un 
apmācības programmās (European Credit 
(Transfer) System for Vocational 
Education and Training, ECVET) saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 18. jūnija Ieteikumu un Eiropas 
kredītpunktu pārneses un krāšanas sistēmu 
(European Credit Transfer and 
Accumulation System, ECTS).

2008. gada 23. aprīļa Ieteikumu, Eiropas 
kredītpunktu uzkrāšanas un pārneses 
sistēmu profesionālās izglītības un 
apmācības programmās (European Credit 
(Transfer) System for Vocational 
Education and Training, ECVET) saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 18. jūnija Ieteikumu un Eiropas 
kredītpunktu pārneses un krāšanas sistēmu 
(European Credit Transfer and 
Accumulation System, ECTS). Turklāt ir 
svarīgi programmā sekmēt un stiprināt 
profesionālās izglītības stratēģiju un 
politikas īstenošanu.

Grozījums Nr. 11

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, un 
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. To var vienīgi nodrošināt, 
izstrādājot piemērotus novērtēšanas un 
uzraudzības instrumentus.

Pamatojums

Lai garantētu programmas panākumus un pareizu publisko finanšu līdzekļu izmantošanu, kā 
arī nekaitētu "Erasmus" zīmola labajai reputācijai, ir būtiski uzlabot uzraudzības un 
novērtēšanas metodes, pirmām kārtām skaidri definējot rādītājus un metodes.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
33. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai nodrošinātu ātru reaģēšanu uz 
mainīgajām vajadzībām visā programmas 
darbības laikā, Komisijai jādeleģē 
pilnvaras saskaņā ar 290. pantu Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību pieņemt tiesību 
aktus attiecībā uz noteikumiem saistībā ar 
darbības rezultātiem un valstu aģentūru 
īstenotajiem programmas pasākumiem. 
Sevišķi svarīgi, lai sagatavošanas darba 
gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
vienlaicīgi, savlaicīgi un pienācīgi nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

(33) Lai nodrošinātu ātru reaģēšanu uz 
mainīgajām vajadzībām visā programmas 
darbības laikā, Komisijai jādeleģē 
pilnvaras saskaņā ar 290. pantu Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību pieņemt tiesību 
aktus attiecībā uz noteikumiem saistībā ar 
valstu aģentūru īstenotajiem programmas 
pasākumiem. Sevišķi svarīgi, lai 
sagatavošanas darba gaitā Komisija 
pienācīgi apspriestos, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, jānodrošina, lai 
attiecīgos dokumentus vienlaicīgi, 
savlaicīgi un pienācīgi nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Pamatojums

Lai sasniegtu pārredzamību un nodrošinātu to, ka visi potenciālie finansējuma saņēmēji var 
sagatavoties dalībai programmā „Erasmus visiem” 2014.–2020. gadā, valstu aģentūru 
pārvaldības darbības kritēriji ir jāiekļauj regulā, nevis Komisijai pēc tam jānosaka, izdodot 
deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 13

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, profesionālo izglītību un 
apmācību un pieaugušo izglītību un 
mācības, skolu izglītību, neformālo 
apmācību un darbu ar jauniešiem.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. “neformāla vide” ir mācīšanās vide, kas 
bieži vien ir plānota un organizēta, bet 
nav daļa no formālās izglītības un mācību
sistēmas;

2. “neformāla apmācība” ir organizēts 
process, kas nodrošina cilvēkiem iespēju 
attīstīt savas vērtības, prasmes un 
kompetences, kuras nav tās pašas, ko 
attīsta formālās izglītības un apmācības 
sistēmas ietvaros;

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. “atbalsts politikas reformai” ir jebkāda 
veida pasākums, kura mērķis ir atbalstīt un 
veicināt izglītības un mācību sistēmu 
modernizēšanu, īstenojot dalībvalstu 
politiskās sadarbības procesu, jo īpaši, 
izmantojot atklātās koordinācijas metodes;

5. „atbalsts politikas reformai” ir jebkāda 
veida pasākums, kura mērķis ir atbalstīt un 
veicināt izglītības un mācību sistēmu 
modernizēšanu, īstenojot dalībvalstu 
politiskās sadarbības procesu, jo īpaši, 
izmantojot atvērto koordinācijas metodi, 
tostarp strukturētu dialogu ar pilsonisko 
sabiedrību, organizācijām, kas piedāvā 
neformālu apmācību, un jaunatnes 
organizācijām;

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. “personāls” ir personas, kuras vai nu 
profesionāli, vai brīvprātīgā veidā piedalās 
izglītībā, mācībās vai jauniešu neformālajā 
izglītībā. Tas var ietvert skolotājus, 
pasniedzējus, skolu vadītājus, darbiniekus 
jauniešu jautājumos un personālu, kura 
pienākumi nav saistīti ar izglītību;

7. “personāls” ir personas, kuras vai nu 
profesionāli, vai brīvprātīgā veidā piedalās 
izglītībā, apmācībā vai neformālajā 
izglītībā. Tas var ietvert skolotājus, 
pasniedzējus, skolu vadītājus, jauniešu 
vadītājus un personālu, kura pienākumi 
nav saistīti ar izglītību;

Grozījums Nr. 17
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Regulas priekšlikums
2. pants – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. “jaunatnes pasākums” ir ārpusskolas 
pasākums (piemēram, jauniešu apmaiņas 
programma vai brīvprātīgais darbs), kurā 
piedalās jaunietis vai nu viens pats, vai 
grupā, un kuru raksturo neformālās
izglītība pieeja;

17. “jaunatnes pasākums” ir ārpusskolas 
pasākums (piemēram, jauniešu apmaiņas 
programma, brīvprātīgais darbs vai 
jauniešu apmācība), kurā piedalās 
jaunietis vai nu viens pats, vai grupā, un 
kuru raksturo neformālās apmācības
pieeja;

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
2. pants – 28.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.a “strukturēts dialogs” ir platformas 
un forumi nevalstisko organizāciju un 
citu ieinteresēto personu ieguldījuma 
nodrošināšanai stratēģiju un politikas 
formulēšanā;

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) to uzsvaru uz ilgtermiņa ietekmi un 
to, vai tie ir balstīti uz analīzi, kas 
pamatota ar faktiem (ja iespējams);

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Programmas mērķis ir izveidot labi 
funkcionējošas un efektīvas struktūras 
mūžizglītībai, kuru pamatā ir labākā 
prakse un faktos balstīti pētījumi un kurās 
ietverta mūžizglītība, ko piedāvā dažādas 
iestādes, — gan formālas, gan 
neformālas, — pastāvošajās sistēmās, un 
kas veicina pozitīvu attieksmi pret izglītību 
visa mūža garumā.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tajā jo īpaši ir jāsasniedz arī šādi mērķi:
(a) palielināt to cilvēku skaitu, kuri ir 
vecāki par 35 gadiem un kuri iesaistās 
mūžizglītībā;
(b) padarīt “mūžizglītību” par realitāti 
ikvienam;
(c) uzlabot nodarbinātību jauniešu vidū; 

Pamatojums

Izglītība un apmācība tiešā veidā labvēlīgi ietekmē pienācīga un labi apmaksāta darba 
iegūšanu. Nodarbinātības rādītāju uzlabojums dalībvalstīs, īpaši jauniešu vidū, ir viens no ES 
pamatmērķiem, tāpēc tas jāizvirza kā viens no programmas „Erasmus visiem” vispārējiem 
mērķiem.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
5. pants – a apakšpunkts – 1. ievilkums – 1. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– dalībnieku % daļa, kas ir uzlabojuši 
pamatspējas un prasmes, kas ir būtiskas 

– dalībnieku % daļa, kas ir uzlabojuši 
pamatspējas un prasmes, kuras ir būtiskas 
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darbam; darbam, un kuras neteiktas atbilstoši 
objektīviem kritērijiem, piemēram, 
nodarbinātības rādītāji vienu gadu pēc 
studiju beigām, vai dalībnieku īpatsvars, 
kuri piedalījušies profesionālā darbībā, 
kas ir daļa no viņu studiju programmas;

Pamatojums

Lai garantētu programmas panākumus un pareizu publisko finanšu līdzekļu izmantošanu, kā 
arī nekaitētu "Erasmus" zīmola labajai reputācijai, ir būtiski uzlabot uzraudzības un 
novērtēšanas metodes, pirmām kārtām skaidri definējot rādītājus un metodes. Tām 
nevajadzētu pamatoties tikai uz subjektīvām deklarācijām, bet tajās, cik iespējams, arī 
jāiekļauj objektīvi izmērāmi kritēriji.

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
5. pants – a apakšpunkts – 1. ievilkums – 2.a apakšievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– uzņēmēju dalībnieku % daļa, kas ir 
uzlabojuši savas pamatprasmes un/vai ar 
uzņēmējdarbību saistīto kvalifikāciju;

Pamatojums

Lai uzraudzītu uzņēmējdarbības prasmju uzlabošanos, jo īpaši jauniešu vidū, ir nepieciešams 
konkrēts rādītājs, lai tādējādi uzsvērtu vajadzību turpināt jaunu uzņēmēju izglītības un 
apmācības veicināšanu.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
5. pants – a apakšpunkts – 1. ievilkums – 2. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– jauniešu dalībnieku % daļa, kuri uzskata, 
ka ir labāk sagatavoti līdzdalībai sociālajā 
un politiskajā dzīvē.

– jauniešu dalībnieku % daļa, kuri uzskata, 
ka ir labāk sagatavoti līdzdalībai 
uzņēmējdarbībā, sociālajā vai politiskajā 
dzīvē.
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Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
5. pants – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) veicināt Eiropas mūžizglītības telpas 
izveidi, ierosināt politikas reformas valsts 
līmenī, atbalstīt izglītības un mācību
sistēmu, tostarp neformālās izglītības, 
modernizēšanu un atbalstīt Eiropas 
sadarbību jaunatnes jomā, jo īpaši, 
uzlabojot politisko sadarbību, labāk 
izmantojot atzīšanas un pārredzamības 
instrumentus un izplatot labu praksi;

(c) veicināt Eiropas mūžizglītības telpas 
izveidi, īpaši pievēršoties profesionālajai 
izglītībai un apmācībai, ierosināt politikas 
reformas valsts līmenī, atbalstīt izglītības 
un apmācības sistēmu, tostarp informālās 
un neformālās izglītības un prasmju 
apmācības, modernizēšanu un atbalstīt 
Eiropas sadarbību jaunatnes jomā, jo īpaši, 
uzlabojot politisko sadarbību, labāk 
izmantojot atzīšanas un pārredzamības 
instrumentus un izplatot labu praksi;

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
5. pants – d apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Attiecīgais rādītājs: Eiropas Savienības
augstākās izglītības iestāžu skaits, kas 
piedalās mobilitātes un sadarbības 
pasākumos.

– Attiecīgais rādītājs: ES un ārpus ES
augstākās izglītības iestāžu skaits, kas 
piedalās starptautiskos mobilitātes un 
sadarbības pasākumos.

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai nodrošinātu skaidrību un konsekvenci.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
5. pants – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) uzlabot apmācību tādu seno un jauno 
prasmju apguvei, kas nepieciešamas 
Eiropas rūpniecības konkurētspējai;

Grozījums Nr. 28
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Regulas priekšlikums
5. pants – e apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Attiecīgais rādītājs: dalībnieku % daļa, 
kuri ir uzlabojuši savas valodu prasmes.

– Attiecīgais rādītājs: dalībnieku % daļa, 
kuri ir uzlabojuši savas valodu prasmes, 
kas ir it īpaši izmērāmas attiecībā pret 
tādiem objektīviem kritērijiem kā, 
piemēram, sekmes valodu testos.

Pamatojums

Lai garantētu programmas panākumus un pareizu publisko finanšu līdzekļu izmantošanu, kā 
arī nekaitētu "Erasmus" zīmola labajai reputācijai, ir būtiski uzlabot uzraudzības un 
novērtēšanas metodes, pirmām kārtām skaidri definējot rādītājus un metodes. Tām 
nevajadzētu pamatoties tikai uz subjektīvām deklarācijām, bet tajās, cik iespējams, arī 
jāiekļauj objektīvi izmērāmi kritēriji.

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) personu mobilitātes veicināšana mācību 
nolūkos,

(a) personu mobilitātes veicināšana mācību 
nolūkos, tostarp uzņēmējdarbības vidē cita 
starpā mācekļa praksē;

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) augstākās izglītības un arodmācību
iestāžu studentu pārrobežu mobilitāti, kā 
arī neformālos pasākumos iesaistīto 
jauniešu mobilitāti starp 18. pantā 
minētajām programmas dalībvalstīm. Šī 
mobilitāte var izpausties kā studēšana 
partnera iestādē, stažēšanās ārvalstīs vai 
piedalīšanās jauniešu pasākumos un jo 
īpaši brīvprātīgajā darbā. Maģistrantūras 

(a) augstākās izglītības un profesionālās 
apmācības iestāžu studentu un pieaugušo 
izglītības apguvēju  pārrobežu mobilitāti, 
kā arī neformālos pasākumos iesaistīto 
jauniešu mobilitāti starp 18. pantā 
minētajām programmas dalībvalstīm. Šī 
mobilitāte var izpausties kā studēšana 
partnera iestādē, stažēšanās vai 
darba/apmācības līgumi ārvalstīs vai 
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studentu mobilitāti atbalsta, nodrošinot 
studentu aizdevumu garantijas instrumentu, 
kas minēts 14. panta 3. punktā;

piedalīšanās pasākumos, tostarp
brīvprātīgajā darbā. Maģistrantūras un 
doktorantūras studentu mobilitāti atbalsta, 
nodrošinot studentu aizdevumu garantijas 
instrumentu, kas minēts 14. panta 
3. punktā;

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) personāla pārrobežu mobilitāti 
18. pantā minētajās programmas 
dalībvalstīs. Šī mobilitāte var izpausties kā 
mācīšanas veids vai piedalīšanās 
profesionālās izaugsmes pasākumos 
ārvalstīs.

(b) personāla pārrobežu mobilitāti 18. 
pantā minētajās programmas dalībvalstīs. 
Šī mobilitāte var izpausties kā mācīšanas 
veids vai piedalīšanās profesionālās 
izaugsmes pasākumos ārvalstīs, attiecinot 
šādus pasākumus arī uz uzņēmējdarbības 
sektoru.

Pamatojums

Jaunu uzņēmēju mobilitātes veicināšana mācību nolūkos ir nozīmīgs aspekts rūpniecības 
politikas virzienu īstenošanai un ES konkurētspējai.

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) vienlīdzīgas iespējas visiem 
studentiem sadarbības un mobilitātes 
ziņā, neatkarīgi no viņu sākotnējās 
universitātes/iestādes;

Pamatojums

Vienlīdzības un nediskriminācijas princips ir jāattiecina uz sadarbību inovācijas un labas 
prakses jomās.

Grozījums Nr. 33
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Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šis darbības veids veicinās 
mūžizglītības un mācību mobilitāti, lai 
nodrošinātu visu prasmju un arodu 
izplatību.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tādu organizāciju starptautiskas 
stratēģiskās partnerības, kas darbojas 
saistībā ar izglītību, mācībām un/vai darbu 
ar jauniešiem vai citos attiecīgos sektoros 
un kas izstrādā un īsteno kopīgas 
iniciatīvas un veicina pieredzes un 
zinātības apmaiņu;

(a) tādu organizāciju starptautiskas 
stratēģiskās partnerības, kas darbojas 
saistībā ar izglītību, apmācību, prasmju 
pilnveidi un/vai darbu ar jauniešiem vai 
citos attiecīgos sektoros un kas izstrādā un 
īsteno kopīgas iniciatīvas un veicina 
pieredzes un zinātības apmaiņu;

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) starptautisku sadarbību, kas 
pievēršas atzīšanai un atbalstam ar mērķi 
panākt sistemātisku ietekmi ilgtermiņā, 
modernizējot vai dažādojot izglītības un 
apmācības sistēmas, iesaistot 
organizācijas un iestādes, kas piedāvā 
formālu un neformālu apmācību, kā arī 
uzņēmumus un pilsonisko sabiedrību;

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– zināšanu apvienības starp augstākās 
izglītības iestādēm un uzņēmumiem, kuri 
veicina radošumu, inovācijas un 
uzņēmējdarbību, piedāvājot atbilstošas 
mācīšanās iespējas, tostarp jaunu studiju 
programmu izstrādi;

– zināšanu apvienības starp augstākās 
izglītības iestādēm un uzņēmumiem, kuri 
veicina radošumu, inovācijas un 
uzņēmējdarbību, piedāvājot atbilstošas 
mācīšanās iespējas, tostarp jaunu studiju 
programmu un apmācības metožu izstrādi;

Pamatojums

Izglītības jomā vienlīdz svarīga nozīme ir mācību saturam un mācību metodēm. Iestāžu 
sadarbība ir jāveic tā, lai veicinātu arī inovatīvu apmācības metožu izstrādi.

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

sektoru prasmju apvienības starp izglītības 
un apmācības sniedzējiem un 
uzņēmumiem, veicinot nodarbinātību, 
izstrādājot jaunas, konkrētajam sektoram 
raksturīgas studiju programmas, izstrādājot 
novatoriskus veidus arodizglītības un 
apmācības iegūšanai un ieviešot praksē 
visā Savienībā atzītus instrumentus.

sektoru prasmju apvienības starp izglītības 
un apmācības sniedzējiem un 
uzņēmumiem, veicinot nodarbinātību, 
izstrādājot jaunas, konkrētajam sektoram 
raksturīgas studiju programmas, izstrādājot 
novatoriskus veidus profesionālās 
izglītības un apmācības iegūšanai, tostarp 
izmantojot IKT, un ieviešot praksē visā 
Savienībā atzītus instrumentus.

Pamatojums

Izglītības un apmācības jomā IKT būtu jāizmanto izglītības un apmācības sniedzējiem, lai 
sniegtu karjeras iespējas, radītu jaunas konkrētas nozaru programmas, izstrādātu 
novatoriskas profesionālās izglītības un apmācības metodes un piemērotu savstarpēji atzītus 
instrumentus ES līmenī.

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) tīklus un apvienības apmācībai 
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mākslās un arodos, kā arī attiecībā uz 
prasmēm kultūras mantojuma 
saglabāšanas pasākumiem;

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) mācības mūža garumā, lai 
nodrošinātu profesionālo attīstību un 
nodarbinātības iespēju uzlabošanu.

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šajā darbības veidā ietilpst arī 
administratīvais atbalsts pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, kas darbojas 
mūžizglītības jomā, formālās un 
neformālās apmācības jomā, jo īpaši 
pievēršoties darbam ar jaunatni.

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) politisko dialogu ar ieinteresētajām 
personām Eiropā izglītības, mācību un 
jaunatnes jomā;

(c) politisko dialogu ar ieinteresētajām 
personām Eiropā izglītības, apmācības un 
jaunatnes jomā, kā arī kultūrā un 
uzņēmējdarbībā;

Grozījums Nr. 42
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Regulas priekšlikums
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jean Monnet pasākumi Eiropas izglītība un Jean Monnet 
pasākumi

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
10. pants – c apakšpunkts – iia daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iia) Eiropas Publiskās pārvaldes institūtu 
Māstrihtā;

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
10. pants – c apakšpunkts – iib daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iib) Eiropas Tiesību akadēmiju Trīrē;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
10. pants – c apakšpunkts – iic daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iic) Eiropas Aģentūru izglītības attīstībai 
personām ar īpašām vajadzībām 
Midelfartā;

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
10. pants – c apakšpunkts – iid daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iid) Eiropas Izglītības starptautisko 
centru Nicā;

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
11. pants – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) veicināt sociālo iekļaušanu, nodrošināt 
vienlīdzīgas iespējas un veselību 
uzlabojošu fizisko aktivitāti, sekmējot 
dalību sportā;

(c) veicināt sociālo iekļaušanu, nodrošināt 
vienlīdzīgas iespējas un veselību 
uzlabojošu fizisko aktivitāti, sekmējot 
dalību sportā un atbalstot brīvprātīgo 
darbu sporta jomā;

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
11. pants – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) veicināt ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, uzlabojot cilvēku ar invaliditāti 
piekļuvi sporta aktivitātēm.
– Attiecīgais rādītājs: dalībnieku % daļa, 
kuri izmanto pārrobežu projektu rezultātus, 
lai sekmētu cilvēku ar invaliditāti līdzdalību 
sporta aktivitātēs.
(cb) atbalstīt sporta pasākumus un 
apmācību, kas saistīti ar sabiedrības 
veselību un aktīvām vecumdienām;

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
11. pants – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības kritēriji pirmajā daļā noteikto 
mērķu sasniegšanas uzraudzībai un 
novērtēšanai ir izklāstīti -I pielikumā.

Pamatojums

Pārredzamības un juridiskās noteiktības labad regulā kā neatņemama tās sastāvdaļa 
jāiekļauj darbības kritēriji valstu aģentūru pārvaldītajām darbībām. Tāpēc Komisijas 
ierosinātie rādītāji jāievieto -I pielikumā. 

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalsta nekomerciālus Eiropas sporta 
pasākumus, kuros piedalās vairākas 
Eiropas valstis;

(b) atbalsta bezpeļņas Eiropas sporta 
pasākumus tautas sporta līmenī, kuros 
piedalās vairākas Eiropas valstis;

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) īsteno dialogu ar attiecīgajām 
iesaistītajām pusēm Eiropā.

(e) īsteno dialogu ar attiecīgajām 
iesaistītajām pusēm Eiropā, tostarp 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstītajiem sporta pasākumiem 
atbilstošā gadījumā jānodrošina papildu 
finansējums, slēdzot partnerības 

2. Atbalstītajiem sporta pasākumiem 
atbilstošā gadījumā var nodrošināt papildu 
finansējumu, slēdzot partnerības 
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nolīgumus ar trešajām personām, 
piemēram, ar privātuzņēmumiem.

nolīgumus ar trešām personām, piemēram, 
ar privātuzņēmumiem.

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. 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 
1. punktā, un sadarbībai un politiskajam 
dialogam ar šo valstu 
iestādēm/institūcijām/organizācijām. Uz 
minēto finansējumu attiecas šīs regulas 
noteikumi.

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, tostarp 
uzņēmējdarbības sektorā, 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

Jaunu uzņēmēju mobilitātes veicināšana mācību nolūkos ir svarīgs aspekts rūpniecības 
politikas īstenošanai un ES konkurētspējai.  

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 2. 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 

Finansējums būs pieejams, pamatojoties uz 
diviem daudzgadu piešķīrumiem, kuri 
aptvers attiecīgi pirmos četrus un nākamos 
trīs gadus. Lai garantētu darbību 
nepārtrauktību un programmas sekmīgu 
norisi, gada piešķīrumi būs aptuveni 
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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.

līdzīgi.  Minētais finansējums tiks 
atspoguļots šo instrumentu daudzgadu 
indikatīvajā shēmā atbilstoši noteiktajām 
attiecīgo valstu vajadzībām un prioritātēm. 
Piešķīrumus var pārskatīt svarīgu
neparedzētu apstākļu vai ievērojamu 
politisku pārmaiņu gadījumā 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.

Pamatojums

Gada budžeta piešķīrumiem ir jābūt aptuveni līdzīgiem, lai nodrošinātu efektīvu programmas 
pārvaldību visā 2014.–2020. gada periodā.

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija finansē aizdevumu garantijas 
studentiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir 
kādā no programmas dalībvalstīm atbilstoši 
18. panta 1. punktā sniegtajai definīcijai un 
kas studē maģistrantūrā kādā citā 
programmas dalībvalstī, un šīs garantijas 
jānodrošina ar tādas personas starpniecību, 
kas ir pilnvarota īstenot šo finanšu 
instrumentu, pamatojoties uz fiduciāriem 
nolīgumiem, kuros sīki izklāstīti noteikumi 
un prasības, kas reglamentē tā īstenošanu, 
kā arī attiecīgie personu pienākumi. 
Finanšu instruments atbilst Finanšu regulā 
un deleģētajā aktā, ar ko aizstāj īstenošanas 
noteikumus, ietvertajiem noteikumiem par 
finanšu instrumentiem. Saskaņā ar 
18. panta 2. punktu Regulā (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 garantiju rezultātā radītie 
ieņēmumi un atmaksātie naudas līdzekļi ir 
jāpiešķir attiecīgajam finanšu 
instrumentam. Šis finanšu instruments, 
tostarp tirgus vajadzības un darbības 

3. Komisija finansē aizdevumu garantijas 
studentiem un doktorantūras studentiem, 
kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir kādā no 
programmas dalībvalstīm atbilstoši 18. 
panta 1. punktā sniegtajai definīcijai un kas 
studē maģistrantūrā vai doktorantūrā kādā 
citā programmas dalībvalstī, un šīs 
garantijas jānodrošina ar tādas personas 
starpniecību, kas ir pilnvarota īstenot šo 
finanšu instrumentu, pamatojoties uz 
fiduciāriem nolīgumiem, kuros sīki 
izklāstīti noteikumi un prasības, kas 
reglamentē tā īstenošanu, kā arī attiecīgie 
personu pienākumi. Finanšu instruments 
atbilst Finanšu regulā un deleģētajā aktā, ar 
ko aizstāj īstenošanas noteikumus, 
ietvertajiem noteikumiem par finanšu 
instrumentiem. Saskaņā ar 18. panta 
2. punktu Regulā (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 garantiju rezultātā radītie 
ieņēmumi un atmaksātie naudas līdzekļi ir 
jāpiešķir attiecīgajam finanšu 
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uzsākšanu, tiks uzraudzīts un izvērtēts 
atbilstoši 15. panta 2. punktam.

instrumentam. Šis finanšu instruments, 
tostarp tirgus vajadzības un darbības 
uzsākšanu, tiks uzraudzīts un izvērtēts 
atbilstoši šīs regulas 15. panta 2. punktam.

Pamatojums

Ņemot vērā pētniecības un attīstības nozīmi ES konkurētspējas veicināšanā un rūpniecības, 
ekonomikas un sociālajā attīstībā, doktorantūras studentiem ir jābūt tiesīgiem pieteikties uz 
programmas „Erasmus visiem” aizdevumu garantijām, lai viņi varētu studēt doktorantūrā 
kādā citā programmas dalībvalstī, kas nav viņu pastāvīgās dzīvesvietas valsts.

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzskata, ka publiskajām organizācijām, 
kā arī skolām, augstākās izglītības 
iestādēm un organizācijām, kas darbojas 
izglītības, mācību, jaunatnes un sporta 
jomā un kas pēdējos divos gados vairāk 
nekā 50 % no saviem ieņēmumiem gada 
laikā ir saņēmuši no publisko naudas 
līdzekļu avotiem, ir vajadzīgie finanšu, 
profesionālie un administratīvie resursi, lai 
veiktu programmā paredzētos pasākumus. 
Tām nepieprasa iesniegt papildu 
dokumentus, lai to pierādītu.

4. Uzskata, ka publiskajām organizācijām, 
kā arī skolām, augstākās izglītības 
iestādēm un organizācijām, kas darbojas 
izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta 
jomā un kas pēdējos divos gados vairāk 
nekā 50 % no saviem ieņēmumiem gada 
laikā ir saņēmuši no publisko naudas 
līdzekļu avotiem, ir vajadzīgie finanšu, 
profesionālie un administratīvie resursi, lai 
veiktu programmā paredzētos pasākumus. 
Tām nepieprasa iesniegt papildu 
dokumentus, lai to pierādītu. 

Publiskajām organizācijām un skolām, 
augstākās izglītības iestādēm un 
organizācijām izglītības, apmācības, 
jaunatnes un sporta jomā, kuras neatbilst 
pirmajā daļā minētajiem kritērijiem, ir 
jāiesniedz dokumenti, lai pierādītu, ka 
tām ir vajadzīgie finanšu, profesionālie 
un administratīvie resursi programmā 
paredzēto darbību īstenošanai.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt formulējumu un padarīt programmu pieejamāku publiskajām 
organizācijām, skolām, augstākās izglītības iestādēm, kā arī izglītības, mācību, jaunatnes un 
sporta organizācijām. 
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Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) uz faktiem balstītiem rezultātiem, kas 
iegūti no projektiem;

Grozījums Nr. 58
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 izstrādā un iesniedz Eiropas 
Parlamentā un Padomē gada 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

Lai 2012.–2020. gada periodā efektīvi uzraudzītu programmu „Erasmus visiem”, Komisijai 
katru gadu ir jāsagatavo izvērtēšanas ziņojums un jāiesniedz Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts – 4.a ievilkums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– „Erasmus uzņēmējdarbība” — saistīts 
ar Eiropas ražošanas nozarēm un 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;
– „Erasmus mūžizglītība” — saistīts ar 
pieaugušo izglītību;

Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija un dalībvalstis veicina 
nevalstisko organizāciju un īpaši to 
jaunatnes organizāciju līdzdalību 
programmā, kuras darbojas izglītības, 
apmācības un tautas sporta jomās.

Pamatojums

Tā kā jaunieši gūst vislielāko labumu no programmas „Erasmus visiem”, ir svarīgi, ka 
programmā piedalās arī nevalstiskās organizācijas, īpaši jaunatnes organizācijas, kas 
darbojas izglītības, apmācības un tautas sporta jomās. 

Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Īstenojot programmu, Komisija un 
dalībvalstis īpaši cenšas atvieglot to 
cilvēku līdzdalību programmā, kam ir 
īpašas grūtības izglītības, sociālo, dzimumu 
līdztiesības, fizisko, psiholoģisko, 
ģeogrāfisko, ekonomisko vai kultūras 
iemeslu dēļ.

2. Īstenojot programmu, Komisija un 
dalībvalstis īpaši cenšas atvieglot to 
cilvēku līdzdalību programmā, kam ir 
īpašas grūtības izglītības, sociālo, dzimumu 
līdztiesības, fizisko, psiholoģisko, 
ģeogrāfisko, ekonomisko vai kultūras 
iemeslu dēļ. Tādēļ Komisija un 
dalībvalstis par prioritāti izvirza IKT un 
jauno tehnoloģiju izmantojumu, lai 
veicinātu to personu piekļuvi izglītībai, 
apmācībai un sportam, kas saskaras ar 
minētajām grūtībām.
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Pamatojums

IKT un jauno tehnoloģiju izmantojumam vajadzētu ietilpt Komisijas un dalībvalstu centienos 
sekmēt tādu personu līdzdalību izglītībā, apmācībā un sportā, kuri fizisku, psiholoģisku, 
ģeogrāfisku, ekonomisku vai kultūras iemeslu dēļ saskaras ar grūtībām.

Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
19. pants – a punkts

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, 
pētniecības un inovācijas, rūpniecības 
politikas, uzņēmējdarbības, tieslietu, 
patērētāju aizsardzības, attīstības un 
kohēzijas politikas jomā;

Pamatojums

ES rūpniecības politika ir viens no galvenajiem izglītības, apmācības, pētniecības un 
inovācijas labuma guvējiem Eiropas Savienībā.  Tāpēc ES rūpniecības politika ir jāiekļauj to 
Savienības politiku starpā, kas ir nozīmīgas attiecībā uz programmu „Erasmus visiem”.  

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic visus atbilstošos 
pasākumus, lai novērstu juridiskos un 
administratīvos šķēršļus atbilstošas 
programmas darbības nodrošināšanai, 
tostarp īsteno vīzu pārvaldību.

2. Dalībvalstis veic visus atbilstošos 
pasākumus, lai novērstu juridiskos un 
administratīvos šķēršļus atbilstošas un 
efektīvas programmas darbības 
nodrošināšanai, tostarp īsteno vīzu 
pārvaldību.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
22. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Valsts aģentūra mudina vietējās un 
reģionālās iestādes un ieinteresētās 
personas piedalīties projektu izveidē, 
īstenošanā un uzraudzībā.

Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Divu mēnešu laikā no ex ante atbilstības 
izvērtējuma saņemšanas brīža atbilstoši 
21. panta 3. punktam no valsts iestādes, 
Komisija pieņem, daļēji pieņem vai 
noraida norādīto valsts aģentūru. Komisija 
nestājas līgumattiecībās ar valsts aģentūru, 
kamēr nav pieņemts ex ante atbilstības
izvērtējums. Daļējas pieņemšanas 
gadījumā Komisija var piemērot samērīgus 
drošības pasākumus savām 
līgumattiecībām ar šo valsts aģentūru.

1. Divu mēnešu laikā no ex ante atbilstības 
izvērtējuma saņemšanas brīža atbilstoši 21. 
panta 3. punktam no valsts iestādes, 
Komisija pieņem, daļēji pieņem vai 
noraida norādīto valsts aģentūru. Komisija 
nestājas līgumattiecībās ar valsts aģentūru, 
kamēr nav pieņemts ex ante atbilstības 
izvērtējums. Komisija sadarbojas ar 
attiecīgo dalībvalsti, lai nodrošinātu to, ka 
pēc iespējas ātrāk tiek norādīta valsts 
aģentūra. Jebkurā gadījumā valsts 
aģentūra jānorāda un tās darba 
programma oficiāli jāpieņem ne vēlāk kā 
deviņu mēnešu laikā no šīs regulas 
pieņemšanas. Daļējas pieņemšanas 
gadījumā Komisija var piemērot samērīgus 
drošības pasākumus savām 
līgumattiecībām ar šo valsts aģentūru.

Pamatojums

Šīs klauzulas ieviestas, lai nodrošinātu to, ka dalībvalstis un Komisija sadarbojas un līdz 
2014. gada 1. janvārim norāda valstu aģentūras, un oficiāli pieņem to darba programmas. 

Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, pieņemot ex ante atbilstības 
izvērtējumu par programmas vajadzībām 

2. Komisija, pieņemot ex ante atbilstības 
izvērtējumu par programmas vajadzībām 
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nozīmēto valsts aģentūru, oficiāli atrunā 
juridiskos pienākumus attiecībā uz tiem 
finanšu nolīgumiem, kas saistīti ar 
iepriekšējo Mūžizglītības programmu un 
programmu “Jaunatne darbībā” (2007.–
2013. gadam), un, sākoties programmai, 
vēl nav pabeigti.

norādīto valsts aģentūru, oficiāli atrunā un 
savā tīmekļa vietnē publicē juridiskos 
pienākumus attiecībā uz tiem finanšu 
nolīgumiem, kas saistīti ar iepriekšējo 
Mūžizglītības programmu un programmu 
“Jaunatne darbībā” (2007.–2013. gadam), 
un, sākoties programmai, vēl nav pabeigti.

Pamatojums

Lai garantētu labas prakses apmaiņu un pārredzamību attiecībā uz programmas „Erasmus 
visiem” īstenošanu, šajā punktā minētā informācija ir jāpublicē Eiropas Komisijas tīmekļa 
vietnē.

Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
23. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Komisija savā tīmekļa vietnē publicē 
un regulāri atjaunina visu informāciju, 
kas saistīta ar dalībvalstu norādītajām 
valsts aģentūrām, Komisijas un katras 
norādītās valsts aģentūras noslēgtā 
līguma saturu, kā arī gada finansējumu, 
kas valsts aģentūrām tiek piešķirts 
programmā paredzēto darbību īstenošanai 
subsīdiju veidā un palīdzot segt par 
programmas pārvaldību atbildīgo valsts 
aģentūru izdevumus. 

Pamatojums

Pārredzamības labad, kā arī, lai būtu iespējama labas prakses apmaiņa, Komisijai šajā 
punktā minētā informācija ir jāpublicē savā tīmekļa vietnē un regulāri jāatjaunina.

Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 28. pantu ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus attiecībā uz 
13. panta 7. punkta un 22. panta 2. punkta 

Komisija saskaņā ar 28. pantu ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus attiecībā uz 
22. panta 2. punkta grozījumiem saistībā ar 
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grozījumiem attiecīgi saistībā ar 
noteikumiem par darbības rezultātu 
kritērijiem un valstu aģentūru 
pārvaldītajiem pasākumiem.

noteikumiem par valstu aģentūru 
pārvaldītajiem pasākumiem.

Pamatojums

Regulas 13. pantā minētie darbības rezultātu kritēriji tiks atrunāti jaunā regulas -I pielikumā, 
nevis deleģētajos aktos. 

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
29. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmas īstenošanā Komisijas mērķis 
ir radīt lietotājiem ērtu mehānismu ar 
skaidrām, ātrām un ērtām procedūrām un 
ar vienkāršiem noteikumiem, norādēm un 
informāciju. Visā programmas 
īstenošanas laikā ir jābūt publiski 
pieejamam pārredzamam novērtējumam 
valstu, reģionālajā un vietējā līmenī.
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