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22.4.2015 A8-0101/15 

Grozījums Nr.  15 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, Bogusław Liberadzki 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 
izpildaăentūras 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

82. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

82. pauž nožēlu par to, ka pašreizējais 
tiesiskais regulējums neparedz sankcijas 
gadījumos, ja maksājumu aăentūras 
sniegušas nepareizas vai nepatiesas 
ziĦas104; 

82. aicina Komisiju izmantot visus tās 
rīcībā esošos līdzekĜus, tostarp aktīvi 
uzraudzīt jauno sertificēšanas iestāžu 
darba likumību un pareizību, lai uzlabotu 
dalībvalstu veikto kontroĜu kvalitāti un 
tādējādi arī kontroĜu statistikas 
uzticamību; 

__________________ __________________ 

104 Sk. Komisijas atbildi uz rakstisko 
jautājumu Nr. 11, komisāra Phil Hogan 
uzklausīšana CONT komitejā 2014. gada 
1. decembrī. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/16 

Grozījums Nr.  16 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 
izpildaăentūras 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

90. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

90. norāda, ka saskaĦā ar DG AGRI 
2013. gada darbības pārskatā sniegtajiem 
datiem106 dalībvalstis, kuru rādītāji 
attiecībā uz nepamatoto maksājumu 
atgūšanu ir vissliktākie, ir Bulgārija, kas 
atguvusi 4 %, Grieėija — 21 %, 
Francija — 25 %, Slovēnija — 25 %, 
Slovākija — 27 % un Ungārija — 33 %; 
pauž bažas par satraucoši zemo atgūšanas 
līmeni dažās jomās un prasa Komisijai 
iesniegt ziĦojumu par tā cēloĦiem un 
iespējām panākt uzlabojumus; 

90. pauž bažas par daĜēji satraucoši zemo 
atgūšanas līmeni un prasa Komisijai 
iesniegt ziĦojumu par tā cēloĦiem un 
iespējām panākt uzlabojumus; 

__________________ __________________ 

106 Sk. DG AGRI 2013. gada darbības 
pārskatu, 10. pielikums, 51. tabula: „new 
cases open since 2007”. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/17 

Grozījums Nr.  17 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 
izpildaăentūras 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

107. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

107. iesaka Komisijai aktīvi uzraudzīt 
koriăējošo pasākumu izmantošanu saistībā 
ar trūkumiem kontroles sistēmā, kas 
piemērojama Savienības atbalstam augĜu 
un dārzeĦu ražotāju grupām Polijā, 
Austrijā, Nīderlandē un Apvienotajā 
Karalistē; 

107. iesaka Komisijai aktīvi uzraudzīt 
koriăējošo pasākumu izmantošanu saistībā 
ar trūkumiem kontroles sistēmā, kas 
piemērojama Savienības atbalstam augĜu 
un dārzeĦu ražotāju grupu atzīšanai Polijā 
un ražotāju organizācijām paredzētām 
darbības programmām Austrijā, 
Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/18 

Grozījums Nr.  18 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 
izpildaăentūras 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

133. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

133. norāda, ka ERAF un KF izdevumu 
galvenie riski ir saistīti ar kĜūdām 
publiskajā iepirkumā (39 %), 
neattiecināmiem projektiem/darbībām vai 
saĦēmējiem (22 %), izmaksu deklarācijās 
iekĜautām neattiecināmām izmaksām 
(21 %) un neatbilstību valsts atbalsta 
noteikumiem; 

133. norāda, ka attiecībā uz ERAF un KF, 
kā arī mobilitātes, transporta un enerăijas 
izdevumiem galvenie kĜūdu riski ir saistīti 
ar neatbilstību publiskā iepirkuma 
noteikumiem, neattiecināmiem projektiem 
un neattiecināmām izmaksām, bet attiecībā 
uz ERAF un KF — ar neatbilstību valsts 
atbalsta noteikumiem; atzinīgi vērtē 
Komisijas veiktos pasākumus šo risku 
mazināšanai un mudina to turpināt sniegt 
norādījumus un apmācību vadošajām 
iestādēm par konstatētajiem riskiem; 
sagaida, ka jaunie noteikumi un 
nosacījumi 2014.–2020. gada plānošanas 
periodā veicinās kĜūdu riska 
samazināšanos un labāku sniegumu, jo 
tiks panākta vienkāršošana un precizētas 
procedūras; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/19 

Grozījums Nr.  19 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 
izpildaăentūras 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

134. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

134. atzīmē — dalībvalstu iestādes 
iesniegušas 322 valsts revīzijas atzinumus 
par to darbības programmām un tajos 
norādīts, ka 209 gadījumos (65 %) kĜūdu 
īpatsvars ir mazāks par 2 %; norāda, ka pēc 
Komisijas veiktās datu pārbaudes tā 
dalībvalstu paziĦoto kĜūdu īpatsvaru varēja 
apstiprināt tikai 78 valsts revīzijas 
atzinumos; atzīmē, ka 244 revīzijas 
atzinumus Komisijai vajadzēja labot116; 
aicina Komisiju turpmāk sīki ziĦot par 
visām DG REGIO aprēėinātajām 
izmaiĦām kĜūdu īpatsvarā; 

134. atzīmē — dalībvalstu iestādes 
iesniegušas 322 valsts revīzijas atzinumus 
par to darbības programmām un tajos 
norādīts, ka 209 gadījumos (65 %) kĜūdu 
īpatsvars ir mazāks par 2 %; norāda, ka 
kopumā ăenerāldirektorāts 89 % 
gadījumu paziĦoto kĜūdu īpatsvaru ir 
novērtējis kā uzticamu informācijas 
avotu, lai aprēėinātu risku 2013. gada 
maksājumiem, 68 % gadījumu apstiprinot 
gada kontroles ziĦojumos norādīto kĜūdu 
īpatsvaru, vai arī 21 % gadījumu spējot 
pārrēėināt kĜūdu īpatsvaru, pamatojoties 
uz visu informāciju, ko iesniegusi 
revīzijas iestāde un apstiprinājuši 
ăenerāldirektorāta revidenti; konstatē, ka 
pēc gada kontroles ziĦojumu analīzes DG 
REGIO uzskata, ka var apstiprināt 
revīzijas iestāžu sniegtos revīzijas 
atzinumus par 304 programmām (94 %); 

__________________ __________________ 

116 Sk. DG REGIO 2013. gada darbības 
pārskatu, Pielikums, 41. lpp. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/20 

Grozījums Nr.  20 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 
izpildaăentūras 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

135. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

135. atzīmē Komisijas atzinumu, ka 
Slovākijā par neuzticamiem atzīti visi 
valsts revīzijās aprēėinātie kĜūdu īpatsvara 
līmeĦi, Ungārijas ziĦojumos — 10 no 15, 
Bulgārijas — divi no septiĦiem un 
BeĜăijas — viens no četriem; aicina 
Komisiju parādīt, vai un kā šo situāciju 
uzlabos tās veiktās vienotas likmes 
korekcijas Savienības budžeta aizsardzībai 
(25 % vienai programmai un 10 % 
deviĦām programmām Slovākijā, divām 
Bulgārijā un Itālijā un vienai BeĜăijā117); 

135. atzīmē, ka DG REGIO: 

 – par uzticamiem atzinis visus valsts 
revīzijās aprēėinātos kĜūdu īpatsvara 
līmeĦus darbības programmās, par kurām 
ziĦojušas sešas dalībvalstis (Austrija, 
Somija, Francija, Luksemburga, 
Portugāle un Nīderlande); 

 – par neuzticamiem vai tādiem, attiecībā 
uz kuriem jāveic vienotas likmes 
korekcijas, atzinis visus valsts revīzijās 
aprēėinātos kĜūdu īpatsvara līmeĦus 
darbības programmās, par kurām 
ziĦojušas divas dalībvalstis (Slovākija un 
Slovēnija); 

 – par uzticamiem un uzticamiem pēc 
pārrēėināšanas atzinis valsts revīzijās 
aprēėinātā kĜūdu īpatsvara līmeĦus 
darbības programmās, par kurām 
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ziĦojušas lielākā daĜa dalībvalstu; 

 – valsts revīzijās aprēėinātais kĜūdu 
īpatsvara līmenis, par kuru ziĦoja sešas 
dalībvalstis (BeĜăija, Bulgārija, Vācija, 
Ungārija, Itālija un Apvienotā Karaliste) 
atzīts par uzticamu un/vai 
uzticamu/pārrēėināmu dažās darbības 
programmās, savukārt citās programmās 
tas bijis neuzticams vai tāds, attiecībā uz 
kuru jāveic vienotas likmes korekcijas; 

__________________ __________________ 

117 Sk. DG REGIO 2013. gada darbības 
pārskatu, Pielikums, 42. lpp. 
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22.4.2015 A8-0101/21 

Grozījums Nr.  21 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 
izpildaăentūras 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

136. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

136. uzsver, ka sevišėi neuzticami bija 
ziĦojumi par kĜūdām šādās darbības 
programmās: 

svītrots 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/22 

Grozījums Nr.  22 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 
izpildaăentūras 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

141. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

141. pilnībā atbalsta Komisijas politiku 
par maksājumu pārtraukšanu un 
apturēšanu; 

141. stingri atbalsta maksājumu 
pārtraukšanu un apturēšanu, ko Komisija 
strikti izmanto kā preventīvu līdzekli 
pārkāpumu gadījumā; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/23 

Grozījums Nr.  23 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 
izpildaăentūras 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

146. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

146. atzīmē, ka 2013. gadā Komisija 
dalībvalstu darbības programmās nolēma 
veikt finanšu korekcijas par kopumā 
EUR 912 371 222, no kuriem 
EUR 239,50 miljoni attiecas uz Čehijas 
Republiku, EUR 147,21 miljoni — 
Ungāriju un EUR 95,47 miljoni — 
Grieėiju; 

146. atzīmē, ka saskaĦā ar DG REGIO 
gada darbības pārskatu 2013. gadā 
Komisija ERAF/KF jomā un saistībā ar 
visiem plānošanas periodiem pieĦēma 
lēmumus par EUR 557,2 miljonu lielām 
finanšu korekcijām vai apstiprināja tās, 
un ka 2013. gadā pavisam 
EUR 898,7 miljonu apjomā tika īstenotas 
korekcijas, par kurām pieĦēma lēmumus 
vai kuras apstiprināja 2013. gadā un 
iepriekšējos gados; norāda, ka DG 
REGIO uzraugošā loma ir palielinājusies, 
kopš pieĦemts un tiek īstenots Komisijas 
2008. gada rīcības plāns, tāpēc mudina 
Komisiju turpināt darbu šajā sakarā; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/24 

Grozījums Nr.  24 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 
izpildaăentūras 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

168. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

168. atzinīgi vērtē ieguldījumu šo mērėu 
sasniegšanā, ko devuši ne tikai ESF 
finansētie projekti, bet arī konkrētai 
valstij adresētu ieteikumu formulēšana, 
kuri iekĜauti gada vienotajā 
nodarbinātības ziĦojumā, kas sagatavots 
kā daĜa no Eiropas pusgada procesa; 

168. atzinīgi vērtē politikas jomas 
ieguldījumu stratēăijas “Eiropa 2020” 
mērėu sasniegšanā, izmantojot ESF 
projektus un citus instrumentus tās 
ietvaros; uzsver ESF nozīmi saistībā ar 
investīcijām gan pasākumos darbvietu 
izveidei un cīĦai pret bezdarbu, gan 
cilvēkkapitālā, izglītībā un apmācībā, 
sociālajā iekĜaušanā un nodrošinot 
piekĜuvi sociālajiem pakalpojumiem; 

Or. en 

 
 
 


