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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē secinājumu, kas iekļauts Eiropas Revīzijas palātas īpašajā ziņojumā 
Nr. 22/2018 “Mobilitāte saskaņā ar programmu “Erasmus+” attiecībā uz to, ka 
programma pozitīvi ietekmē dalībnieku attieksmi pret Savienību un rada daudzus 
Eiropas pievienotās vērtības veidus; tomēr uzsver arī to, ka jāveic turpmāki pasākumi, 
lai rādītājus pilnībā saskaņotu ar mērķiem, un ka ir nepieciešams vienkāršot pieteikumu 
iesniegšanas un ziņošanas procesu; 

2. uzsver, ka Eiropas Revīzijas palāta (“Revīzijas palāta”) ir secinājusi — sarežģīti 
noteikumi palielina kļūdas risku un tā rezultātā dažās programmās palielinās būtisku 
kļūdu īpatsvars; secina, ka ir nepieciešams vienkāršot pieteikumu iesniegšanas un 
ziņošanas procesus; tādēļ aicina Komisiju samazināt birokrātisko slogu pieteikumu 
iesniedzējiem un Savienības finansējuma saņēmējiem;

3. pauž bažas par to, ka Revīzijas palāta ir secinājusi, ka programmas “Erasmus+” 
Savienības finansējuma saņēmējiem dažos gadījumos bija pienākums ievērot valsts 
noteikumus, kas pilnībā neatbilda Savienības principiem; uzsver, ka Komisijai būtu 
cieši jāuzrauga īstenošanas pasākumu saskaņotība visās dalībvalstīs;

4. atzinīgi vērtē programmas “Erasmus+” pozitīvo ietekmi nelabvēlīgā situācijā esošu 
cilvēku iekļaušanas veicināšanā, kā norādīts Revīzijas palātas īpašajā ziņojumā 
Nr. 22/2018; prasa šajā jomā uzlabot noteikumus, ziņošanu un uzraudzību, lai 
nodrošinātu programmas “Erasmus+”, kā arī Eiropas Solidaritātes korpusa un 
programmas “Radošā Eiropa” iekļautību;

5. uzsver nepieciešamību palielināt programmu “Erasmus+” un “Radošā Eiropa” 
finansējumu, paturot prātā šo programmu panākumus un radīto pievienoto vērtību;

6. pieņem zināšanai to, ka, tā kā novatoriskais studentu aizdevumu garantijas instruments 
nav devis gaidītos rezultātus, Komisija nolēma pārdalīt attiecīgos līdzekļus;

7. atzinīgi vērtē rezultātus, kas programmas “Erasmus+” satvarā sasniegti saistībā ar skolu 
projektiem un profesionālo izglītību un apmācību, nodrošinot labāku pielāgotas 
mobilitātes pieejamību plašākam skolēnu un studentu kategoriju klāstam un tādējādi 
radot labāku izpratni par Savienību, pierādot, ka programmas “Erasmus+” attīstība 
ietver daudz vairāk nekā tikai pasākumus studentu mobilitātes jomā;

8. atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Solidaritātes korpusa programma piedāvā jauniešiem 
11 000 vietas; tomēr pauž nožēlu, ka trūkst datu par vietu skaitu programmas 
profesionālajā sadaļā; ņem vērā, ka līdz 2018. gada decembrim dalībai programmā bija 
reģistrējušies vairāk nekā 93 000 jauniešu, bet iespēja piedalīties solidaritātes 
pasākumos tika dota tikai 11 000 jauniešu; tādēļ prasa piešķirt atbilstīgu finansējumu, 
lai nodrošinātu, ka tiek pilnībā reaģēts uz pieprasījumu, jo īpaši brīvprātīgo darba 
sadaļā;
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9. uzsver programmas “Radošā Eiropa” panākumu rādītāju progresu salīdzinājumā ar 
2017. gadu (31 % apakšprogrammai “Kultūra” un 48 % apakšprogrammai “MEDIA”), 
taču uzsver, ka šo joprojām neapmierinošo rezultātu novēršanai ir nepieciešami 
atbilstošāki finansējuma līmeņi;

10. aicina EACEA pievērst pienācīgu uzmanību tam, lai vienkāršotu un pielāgotu 
pieteikuma iesniegšanas procesus mērķauditorijai un tādējādi uzlabotu programmu 
pieejamību;

11. atzinīgi vērtē programmas “Radošā Eiropa” centienus nodrošināt lielāku dzimumu 
līdztiesību radošajās un kultūras nozarēs, jo īpaši attiecībā uz to sieviešu īpatsvaru, 
kuras vada programmas “MEDIA” finansētos projektus; tomēr pauž nožēlu par to, ka 
sieviešu īpatsvars konkursa pieteikumu iesniedzēju vidū joprojām ir neproporcionāli 
zems (71 % vīriešu salīdzinājumā ar 29 % sieviešu); 

12. atzinīgi vērtē kultūras un radošās nozares garantiju mehānisma gūtos labos rezultātus, 
veicinot kultūras un radošās nozares mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi finansējumam 
un vienlaikus veidojot finanšu starpnieku izpratni par šo uzņēmumu vajadzībām; 

13. aicina Komisiju uzsvērt rezultātus, ko guva Eiropas Kultūras mantojuma gads (2018), 
kuram tika piešķirts 8 miljonu EUR liels finansējums un kura satvarā tika organizēti 
vairāk nekā 23 000 pasākumu vairāk nekā 37 valstīs, kā minēts Komisijas 2019. gada 
28. oktobra ziņojumā par Eiropas Kultūras mantojuma gada īstenošanu, rezultātiem un 
vispārējo novērtējumu;  stingri mudina Komisiju turpināt kultūras mantojuma 
popularizēšanas centienus, jo īpaši īstenojot Eiropas rīcības programmu kultūras 
mantojuma jomā, kas tika publicēta pēc 2018. gada; 

14. norāda, ka joprojām nepieciešams būtiski uzlabot EACEA iekšējās kontroles sistēmu, kā 
konstatēts revīzijas par programmu “Erasmus+” un “Radošā Eiropa” dotāciju 
pārvaldību otrā posmā atrunās; aicina EACEA pieņemt visus nepieciešamos koriģējošos 
pasākumus, lai garantētu programmu maksimāli kvalitatīvu īstenošanu;

15. atkārtoti pauž atbalstu Komisijas multivides pasākumiem, kas veicina Savienības 
jautājumu neatkarīgu atspoguļošanu plašsaziņas līdzekļos un Eiropas publiskās telpas 
veidošanu; tomēr pauž bažas par Revīzijas palātas ātrā stāvokļa apskata Nr. 6/2019 
secinājumiem saistībā ar Euronews, kuros akcentēts, ka attiecībā uz finansiālo atbalstu, 
ko Komisija sniegusi Euronews, trūkst pārredzamības un pārskatatbildības un ka 
uzraudzības un revīzijas mehānismi nav pietiekami uzticami; turklāt mudina Komisiju 
palielināt multivides pasākumiem izmantotā budžeta pārredzamību un uzlabot 
izdevumu pārskatatbildību, jo īpaši izveidojot atsevišķas budžeta pozīcijas dažādām 
darbībām un veicot līdzekļu izlietojuma visaptverošu revīziju;

16. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta nav konstatējusi būtiskas kļūdas Eiropas skolu 
2018. gada galīgajos konsolidētajos finanšu pārskatos; ar bažām ņem vērā to, ka ir 
konstatētas būtiskas nepilnības centrālā biroja un divu pārbaudei izvēlēto skolu iekšējās 
kontroles sistēmās, jo īpaši maksājumu sistēmās, kontroles vidē, iepirkuma procedūrās 
un darbā pieņemšanas procedūru dokumentācijā; pauž aizvien lielākas bažas par to, ka 
Eiropas skolas nerisina problēmas, kuras atkārtoti konstatē Revīzijas palāta un uz kurām 
ziņojumos par budžeta izpildes apstiprināšanu norāda Eiropas Parlaments; tādēļ mudina 
Eiropas skolas turpināt centienus, lai īstenotu Revīzijas palātas ieteikumus, kas izklāstīti 
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Revīzijas palātas 2018. gada pārskatā par grāmatvedības, iekšējās kontroles sistēmas, 
administratīvo darbību, darbā pieņemšanas, iepirkuma un maksājumu sadaļām;

17. vērš uzmanību uz problēmām, kas Eiropas skolām radīsies Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
Apvienotās Karalistes (“Apvienotā Karaliste”) izstāšanās no Savienības procesā, un 
aicina Komisiju un Eiropas skolas ziņot Kultūras un izglītības komitejai par Apvienotās 
Karalistes izstāšanos un par to, kā tās plāno turpināt piedāvāt pirmās klases angļu 
valodas mācīšanu Eiropas skolās pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības;

18. norāda uz sieviešu nepietiekamo pārstāvību (31 %) EACEA vidējā līmeņa vadošos 
amatos; aicina Aģentūru 2020. gadā sasniegt 40 % mērķi.
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