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Latvijas Jaunatnes padomei,
Latvijas Pašvaldību savienībai,
Latvijas Pilsoniskajai Aliansei,
A. god. Aizsardzības ministram Artim Pabrikam,
A. god. Tieslietu ministram Jānim Bordānam,
A. god. Ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam,
A. god. Ekonomikas ministram Ralfam Nemiro,
A. god. Finanšu ministram Jānim Reiram,
A. god. Iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam,
Ļ. cien. Izglītības un zinātnes ministrei Ingai Šuplinskai,
A. god. Kultūras ministram Naurim Puntulim,
Ļ. cien. Labklājības ministrei Ramonai Petravičai,
A. god. Satiksmes ministram Tālim Linkaitim,
Ļ. cien. Veselības ministrei Ilzei Viņķelei,
A. god. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem,
A. god. Zemkopības ministram Kasparam Gerhardam
Jaunie Eiropas Federālisti: “ES budžeta pārrunas: labāk bez saistībām, nekā bez izmešiem”
“Šis process ilgst jau vairākus gadus. Pēc katra Eiropas Savienības Padomes samita dalībvalstu līderi
masveidā apgalvo, ka Eiropas Savienība ir globālās klimata cīņas līderis, risina jaunatnes bezdarba
problēmas, paralēli pieņemot svarīgus lēmumus pilsoņu drošības nodrošināšanai. Kur paliek visi solījumi,
budžeta pārrunām pienākot?”, jautā Leonija Martina, Jauno Eiropas Federālistu prezidente, “Neviena
dalībvalsts nevēlas īstenot finansējuma solījumus: līderi dodas nevis bez-izmešu, bet bez-saistību
virzienā.”
Eiropas Komisijas ierosinājums ES ilgtermiņa budžetam ir 78 eiro centu dotācija par katru ES iedzīvotāju
dienā. Atlīdzībā iedzīvotāji izbaudīs plašu Eiropas Savienības sniegto labumu klāstu: investīcijas
jaunatnes mobilitātē, pētniecībā un izglītībā; kopīgu rīcību klimata krīzes novēršanai; stiprāku ekonomiku
un Šengenas zonas un ES robežu pārraudzību, kas ir tikai daži piemēri. Visas iesaistītās puses vēlās
saņemt vairāk no Eiropas Savienības, bet tā vietā, lai strādātu pie kopīgas vīzijas noformulēšanas un
patiesām pārrunām, valstu līderi zaudē laiku ar bezjēdzīgām cīņām, kavējot vienošanos, kas kopuma
izmaksātu dažus centus dienā par iedzīvotāju, bet sniegtu milzīgu ietekmi visiem Eiropas Savienības
iedzīvotājiem, tieši kā gadījumā ar Erasmus+ finansējumu.
“Pateicoties Erasmus+ programmas finansējumam, mēs organizējam plašu aktivitāšu klāstu tūkstošiem
jauniešu visā kontinentā, tas ir, mūsu unikālo “Europe@School” programmu Eiropas pilsoniskajai
izglītībai, kas ilgst jau vairāk kā divas dekādes, kā arī projektu “Eiropas Jaunatne Kopā: Ceļš uz nākotni”
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(European Youth Together: Road to the Future), kas apmācījis simtiem jauniešu par to, kā popularizēt ES
vēlēšanas maijā.
Mēs aicinām Eiropas Savienības Padomi atbalstīt Erasmus+ finansējuma trīskāršošanu un nākt klajā ar
nākamā budžeta paketi, kas ir vairāk nekā tikai 1% no nacionālā kopienākuma, jo šādi projekti, ko
atbalsta Erasmus+ programma, palīdz Eiropas Savienības jauniešiem augt kā aktīviem pilsoņiem,” atzīmē
Milošs Ristovskis, Jauno Eiropas Federālistu ģenerālsekretārs.
Būtiski ir atzīmēt, ka Latvijā jaunatnes jomas attīstība ir lielākoties atkarīga no Eiropas Savienības
budžeta: Jaunatnes politikas valsts budžeta programmā finansējums ir 517’652 EUR, savukārt
finansējums Erasmus+ un citu fondu apguvei jaunatnes jomā ir 1’917’319 EUR, ko īsteno Jaunatnes
Starptautisko programmu aģentūra. Latvijas budžeta ieguldījums starptautiskajos fondos ir pietiekami
apjomīgs, lai secinātu, ka valsts prioritāte ir Eiropas Savienības fondu izmantošana nacionālo prioritāšu
sasniegšanai. Tādēļ biedrība “Klubs “Māja” – jaunatnes vienotai Eiropai” (JEF Latvija) īpaši aicina
valdības pārstāvjus atbalstīt Erasmus+ finansējuma palielināšanu nākamajā budžeta periodā.
Daudzgadu finanšu shēma (The Multiannual Financial Framework) ir ilgtermiņa “spēles noteikumi”
ikgada Eiropas Savienības budžetam, tādēļ Īrijas prezidenta Maikla Higinsa ierosinājums novājināt tā
saucamo ‘likuma varas mehānismu’ ir īpaši satraucošs - ja mēs šobrīd izstrādāsim nepareizu
likumprojektu, būsim septiņus gadus iesaldēti negatīvā situācijā. Kā Jaunie Eiropas Federālisti mēs
lūdzam Eiropas līderus izmantot iespēju, lai sniegtu Eiropas Savienības Padomes Stratēģiskajai
dienaskārtībai un Eiropas Komisijas prezidentes Urzulas fon der Leienas vadlīnijām ietekmi ES
politiskajā telpā. Nevajag samierināties ar nepietiekami izpildītajiem nosacījumiem!
“Īrijas prezidenta priekšlikumā noteikti ir arī pozitīvie elementi - mēs atzīstam viņa ambīcijas jaunajā
resursu grozā, kas piešķirtu ES plašāku finansiālo autonomiju, kā arī atbalstām koncentrēšanos uz
Kohēzijas fondiem, kas atbalsta mazāk attīstītos Eiropas Savienības reģionus, un “svaigu finanšu”
piešķiršanu Taisnīgās Pārejas Fondam. Tomēr joprojām neesam nonākuši pie nepieciešamā finansējuma
apjoma, lai atbalstītu tādus ES kopējos labumus kā klimata rīcība un vides aizsardzība, aizsardzība un
drošība, jaunatnes mobilitāte, pētniecība un digitālās inovācijas. Eiropas Savienības budžets varētu būt
stiprs rīks, lai attīstītu tādas jomas kā Mākslīgais intelekts un 5G tehnoloģijas. Programmas “Horizon
Europe” finansējuma samazināšana šobrīd paredzētajā apmērā sagrautu šīs attīstības ambīcijas. Līdz šim
diskusijās par budžetu ir bijis pārāk daudz grāmatvedības un pārāk maz stratēģiskās domāšanas,” pauž
Martina.

Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai
prezidents

R.G.Tauriņš
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