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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu 

Komisijai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi 

(2016/2208(DEC)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Revīzijas palātas īpašos ziņojumus, kas sagatavoti saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 287. panta 4. punkta otro daļu, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējo budžetu1, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2015. finanšu gadu 

(COM(2016)0475 – C8-0338/2016)2, 

– ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par budžeta izpildi 2015. finanšu gadā ar 

iestāžu atbildēm3, 

– ņemot vērā deklarāciju4 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 

un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 

par Eiropas Savienības darbību 287. pantu, 

– ņemot vērā 2017. gada .... lēmumu par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā 

budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija5, un rezolūciju ar 

konstatējumiem, kas ir minētā lēmuma neatņemama daļa, 

– ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 

Komisijai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05876/2017 – C8-0037/2017), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 317., 318. un 319. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 

budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu6 un jo īpaši 

tās 62., 164., 165. un 166. pantu, 

– ņemot vērā Reglamenta 93. pantu un IV pielikumu, 

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0160/2017), 

A. tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 1. punktu Komisija uzņemas 

                                                 
1 OV L 69, 13.3.2015. 
2 OV C 380, 14.10.2016., 1. lpp. 
3 OV C 375, 13.10.2016., 1. lpp. 
4 OV C 380, 14.10.2016., 147. lpp. 
5 Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2017)0000. 
6 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp. 
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atbildību par budžeta izpildi un programmu pārvaldību un saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 317. pantu budžeta izpildi veic sadarbībā ar dalībvalstīm un 

ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principu; 

B. tā kā Revīzijas palātas īpašajos ziņojumos sniegta informācija par problemātiskiem 

jautājumiem saistībā ar līdzekļu izlietošanu, kas ir noderīga Parlamentam, īstenojot 

budžeta izpildes apstiprinātājiestādes pilnvaras; 

C. tā kā Parlamenta secinājumi par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem ir neatņemama 

daļa no Parlamenta iepriekšminētā 2017. gada ..... lēmuma par Eiropas Savienības 

2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija; 

I daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 18/2015 “Grūtībās nonākušajām valstīm 

sniegtā finansiālā palīdzība” 

1. pieņem zināšanai konstatējumus un ieteikumus, kas iekļauti Revīzijas palātas īpašajā 

ziņojumā Nr. 18/2015 “Grūtībās nonākušajām valstīm sniegtā finansiālā palīdzība”; 

2. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas pirmo īpašo ziņojumu par ekonomikas pārvaldību 

Savienībā un ar nepacietību gaida nākamos ziņojumus, kas tiks publicēti nākamajā 

gadā; 

3. pauž nožēlu, ka Revīzijas palāta šo ziņojumu nav attiecinājusi uz visām dalībvalstīm, 

kuras kopš finanšu krīzes sākuma ir saņēmušas finansiālo palīdzību, iekļaujot arī 

Grieķijai paredzēto programmu, lai atvieglinātu salīdzināšanu; 

4. tomēr atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta sagatavos atsevišķu īpašo ziņojumu par 

Grieķiju; aicina Revīzijas palātu salīdzināt abu īpašo ziņojumu rezultātus un jo īpaši 

pievērsties Parlamenta ierosinājumiem saistībā ar ziņojumu par Grieķiju, cita starpā 

vidēja termiņa un ilgtermiņa rezultātiem (t. i., šābrīža diskusijai par iespējamu parāda 

atvieglojumu); 

5. mudina Revīzijas palātu vēl vairāk nostiprināt tās cilvēkresursus un īpašās zināšanas 

šajā jomā, lai uzlabotu tās darba kvalitāti; aicina Revīzijas palātu tikmēr pilnībā ņemt 

vērā ārējo ekspertu ziņojumus, ko Revīzijas palāta pieprasīja, lai izmantotu kā revīzijas 

pamatu; 

6. vērš uzmanību uz to, ka Revīzijas palāta ir ierobežojusi revīziju, to attiecinot uz ļoti 

īslaicīgu un konkrētu finansiālās palīdzības scenāriju, par ko lēmusi Padome, neņemot 

vērā citus iespējamus risinājumus ar mērķi novērst fiskālo nelīdzsvarotību, par ko jau 

diskutēts sabiedrībā un akadēmiskajās aprindās, piemēram, valsts parāda kopīgošanu vai 

parāda atvieglojumu; 

7. pauž nožēlu, ka ziņojumā galvenā uzmanība ir vērsta uz palīdzības pārvaldību, taču nav 

ne analizēts, ne arī apšaubīts programmas saturs un sarunās panāktie finansiālās 

palīdzības sniegšanas nosacījumi; 

8. pieņem zināšanai, ka Savienības politiskajā līmenī pieņemtie īpašie pasākumi un 

programmu galvenie raksturlielumi īpašajā ziņojumā ir tikai aprakstīti; mudina 
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Revīzijas palātu analizēt pieņemto pasākumu atbilsmi programmu mērķiem un šo 

pasākumu mijiedarbību ar plašāku politikas regulējumu un ilgtermiņa mērķiem, arī 

stratēģiju “Eiropa 2020”; 

9. pieņem zināšanai, ka finansiālās palīdzības programmu mērķi bija panākt, lai valstis, 

kas saņem palīdzību, atgrieztos finanšu tirgos, nodrošinātu ilgtspējīgas publiskās 

finanses, atjaunotu izaugsmi un samazinātu bezdarbu; pauž nožēlu, ka Revīzijas palātas 

konstatējumos nav pilnībā analizēti programmas sasniegtie rezultāti salīdzinājumā ar 

minētajiem mērķiem; 

10. norāda, ka Revīzijas palātas secinājumos galvenā uzmanība ir pievērsta Komisijai kā 

finansiālās palīdzības pārvaldītājai, taču uzskata, ka labākas izpratnes nolūkā vairāk 

uzmanības būtu vajadzējis veltīt Starptautiskajam Valūtas fondam un Eiropas 

Centrālajai bankai (ECB), kas sniedza Komisijai sākotnēju atbalstu programmu izstrādē 

un uzraudzībā; 

11. ir vienisprātis ar Komisiju, ka nav pietiekami novērtēta Padomes un citu partneru loma 

programmas izveidē un pārvaldībā; prasa Revīzijas palātai un Komisijai analizēt 

Padomes pieņemto pasākumu nozīmīgumu un ECB lomu, un to, vai tie atbilda 

programmas mērķiem un veicināja Savienības mērķu sasniegšanu, cita starpā 

ekonomikas krīzes pakāpenisku izbeigšanu, darbvietu skaita palielināšanu un lielāku 

izaugsmi; 

12. pauž nožēlu, ka partneri ne vienmēr sniedza visu pieejamo informāciju Komisijai, un 

tādēļ sarunu grupas nostājas nebija konsekventas; mudina Komisiju izveidot oficiālus 

nolīgumus ar partneriem, lai panāktu pilnīgu un savlaicīgu piekļuvi visai informācijai 

un tādējādi turpmāk izvairītos no šādām problēmām; 

13. uzsver, ka dažas no programmās norādītajām reformām (piemēram, darba tirgu 

reforma) var sniegt rezultātus konkurētspējas ziņā tikai ilgtermiņā, savukārt ar 

palīdzības programmām galvenokārt tiecas sasniegt tūlītējus īstermiņa rezultātus; 

14. norāda, ka programmas galvenokārt balstījās uz izdevumu daļu (darba tirgus reformas, 

pensiju un bezdarba shēmas, vietējo struktūru samazināšana utt.), kā arī valsts 

programmu līdzekļu samazinājumiem; uzskata, ka šie samazinājumi ir veikti, lai 

reformētu saņēmējvalstu finanšu tirgus; 

15. mudina Padomi rūpīgi pārskatīt instrumentu kopumu un pasākumus, kas pieejami 

turpmākajām finansiālās palīdzības programmām, lai mazinātu ietekmi uz 

iedzīvotājiem, nevēlamo ietekmi uz iekšējo pieprasījumu un krīzes izmaksu 

sabiedriskošanu; 

16. uzsver, ka finansiālā palīdzība grūtībās nonākušajām dalībvalstīm tika sniegta 

aizdevumu veidā, kurus aizņēmās kapitāla tirgos, izmantojot Savienības budžetu kā 

garantiju; uzskata, ka Parlamenta kā budžeta lēmējiestādes loma šajās programmās bija 

vājināta, tā vēl vairāk mazinot sniegtās finansiālās palīdzības demokrātisko leģitimitāti; 

17. mudina Komisiju vairāk iesaistīt Parlamentu finansiālās palīdzības programmās, kad 

runa ir par Savienības budžetu; 
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18. uzskata, ka ir svarīgi izpētīt Eiropas Centrālās bankas lomu, tai netieši palīdzot 

dalībvalstīm sasniegt to mērķus, un saistībā ar plašāku atbalstu Savienības finanšu 

arhitektūrai finanšu programmu īstenošanas laikā; 

19. uzskata, ka krīzes sākumā bija sarežģīti paredzēt dažas no pēkšņajām nelīdzsvarotības 

izpausmēm, kam bija postošas sekas vairākās dalībvalstīs; uzsver, ka bija grūti paredzēt 

2007. un 2008. gada pasaules finanšu krīzes līdz šim nepieredzēto apjomu un raksturu; 

20. ir vienisprātis ar Revīzijas palātu, ka pirms krīzes netika pievērsta pietiekama uzmanība 

uzraudzības juridiskajai sistēmai, lai noteiktu fiskālā stāvokļa apdraudējumu smagas 

ekonomikas krīzes laikā; 

21. atzinīgi vērtē to, ka likumdevēji ir apstiprinājuši sešu tiesību aktu kopumu un divu 

tiesību aktu kopumu, kas tika ieviesti finanšu krīzes rezultātā, lai labotu krīzes atklātos 

uzraudzības trūkumus; tomēr uzskata, ka pēdējos gados veiktā Savienības ekonomikas 

pārvaldības regulējuma reforma nav palīdzējusi pilnībā izbeigt krīzi, un aicina Komisiju 

plašāk analizēt jaunā regulējuma stiprās un vājās puses salīdzinājumā ar līdzīgām 

ekonomikām (t. i., ASV, Japānu un citām ESAO valstīm) un vajadzības gadījumā 

ierosināt jaunas reformas; 

22. aicina Komisiju ievērot Revīzijas palātas ieteikumus, lai vēl vairāk uzlabotu tās 

makroekonomisko un fiskālo prognožu kvalitāti; 

23. pieņem zināšanai Revīzijas palātas secinājumu, ka Komisija tika galā ar jauniem 

finansiālās palīdzības programmu pārvaldības pienākumiem ļoti ierobežotā laikā un 

balstoties uz nelielu pieredzi; uzsver Revīzijas palātas secinājumu, ka tas uzskatāms par 

sasniegumu, ņemot vērā apstākļus; 

24. atzinīgi vērtē lēmumu uzticēt atbildību par finansiālās palīdzības pārvaldību Komisijai, 

nevis citiem finanšu partneriem, tādējādi ļaujot īstenot pielāgotu palīdzību, kurā ņemtas 

vērā dalībvalstu īpatnības un atbildība; 

25. uzskata — lai gan attieksmei pret dalībvalstīm būtu jābūt vienādai, ir nepieciešama 

iespēja rīkoties elastīgi, lai pielāgotu un koriģētu programmas un reformas atbilstoši 

konkrētas valsts apstākļiem; uzskata, ka turpmākajās Komisijas programmās un 

Revīzijas palātas ziņojumos būtu jāidentificē un jānošķir Savienības noteikti pasākumi 

no iespējamām valsts programmām; 

26. pieņem zināšanai Revīzijas palātas komentāru, ka Komisijai bija grūtības saglabāt 

informāciju un ka tās procedūras nebija vērstas uz pieņemto lēmumu retrospektīvu 

novērtējumu; 

27. uzsver, ka šajā programmu sākuma posmā Komisiju ietekmēja būtisks laika trūkums un 

politiskais spiediens, ko izraisīja neskaidrie riski, kuri apdraudēja visas finanšu sistēmas 

stabilitāti un kuru ietekmi uz ekonomiku nebija iespējams paredzēt; 

28. uzskata — lai gan Komisijai nebija iepriekšējas pieredzes finansiālās palīdzības jomā, tā 

mācījās darot un spēja pienācīgi un salīdzinoši ātri ieviest minētās programmas, un 

uzlaboja vēlāko programmu pārvaldību; 
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29. atbalsta Revīzijas palātas ieteikumus, ka Komisijai būtu plašāk jāanalizē valstu veikto 

korekciju būtiskākie aspekti, kā arī jāsalīdzina ekonomikas prognozes, tostarp 

nekustamā īpašuma tirgu un valsts publisko un privāto parādu; mudina visas dalībvalstis 

sistemātiski un regulāri sniegt attiecīgos datus Komisijai; 

30. uzskata, ka laikposmam no pirmās Savienības programmas sākšanas līdz Revīzijas 

palātas analīzes pabeigšanai būtu jādod iespēja sniegt uzlabotus ieteikumus nākamajām 

programmām gan attiecībā uz uzlabojumiem, gan rezultātiem, pamatojoties uz Revīzijas 

palātas un Komisijas pretrunīgo iestāžu dialogu; 

31. uzskata, ka pārredzamības, labākas informētības un saziņas ar pilsoņiem labad Revīzijas 

palātas atzinums un Komisijas atbildes būtu jāsniedz divās ailēs, lai varētu salīdzināt 

viedokļus, kā tas tiek darīts ar Revīzijas palātas gada pārskatu; 

32. ņemot vērā šo jauno ziņojumu par Savienības finansiālo pārvaldību sensitīvo raksturu, 

iesaka paziņojumos presei un citos saziņas dokumentos pilnībā atspoguļot Revīzijas 

palātas konstatējumus un ieteikumus. 

II daļa. Revīzijas palātas īpašai ziņojums Nr. 19/2015 “Lai uzlabotu tehniskās palīdzības 

sniegšanu Grieķijai, lielāka uzmanība jāpievērš rezultātiem” 

33. norāda, ka šā darba dokumenta izstrādes laikā Komisija jau bija iesniegusi priekšlikumu 

par strukturālo reformu atbalsta programmas izveidi; atzinīgi vērtē to, ka Komisija 

nepārprotami ir ņēmusi vērā Revīzijas palātas ieteikumus, un izsaka cerību, ka 

strukturālo reformu atbalsta programma būs spēcīgs instruments tehniskās palīdzības 

sniegšanai, pamatojoties uz pieredzi, kas gūta saistībā ar Grieķijas darba grupu (TFGR); 

34. pauž bažas, ka neplānota un ātra darba grupas izveide izraisīja dažas tās darbības 

problēmas; prasa, lai rūpīgs situācijas izvērtējums uz vietas un kodolīga pakāpeniskas 

rīcības plāna izstrāde būtu obligāts sagatavošanās darbs pirms ikviena tehniskās 

palīdzības projekta īstenošanas; pieprasa, lai Komisija savās nākamajās tehniskās 

palīdzības programmās piemērotu vairāk izplānotu pieeju, ietverot grafiku ar 

pilnvarojuma sākuma un beigu datumiem; 

35. uzsver, ka tehniskās palīdzības programmai tieši paredzēts budžets ir būtisks 

priekšnoteikums tās sekmēm gan attiecībā uz izdevumu plānošanu, gan racionalizēšanu, 

tādējādi izvairoties no dažāda līmeņa kontroles un noteikumiem, kas jāievēro saistībā ar 

atsevišķām budžeta pozīcijām; 

36. norāda, ka darba grupa pārvaldīja iespaidīgu skaitu projektu, kuros bija iesaistītas 

daudzas partnerorganizācijas; uzskata, ka tehniskās palīdzības ietekmi varētu palielināt, 

racionalizējot programmas un ierobežojot partnerorganizāciju skaitu un projektu 

darbības jomu, lai samazinātu administratīvās koordinācijas pūles un palielinātu 

efektivitāti; 

37. pauž nožēlu, ka ne saņēmēja dalībvalsts, ne arī darba grupa nesniedza Komisijai 

regulārus darbības pārskatus; norāda, ka Komisijai būtu jāuzstāj uz ceturkšņa darbības 

pārskatu saņemšanu bez pārmērīgas kavēšanās un visaptveroša galīgā ziņojuma 

saņemšanu ex post novērtējuma veidā pieņemamā termiņā pēc Grieķijas darba grupas 
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darba noslēgšanas; pieprasa, lai Komisija sistemātiski uzraudzītu tehniskās palīdzības 

īstenošanu, lai to pielāgotu un vērstu uz rezultātiem; turklāt prasa, lai tehniskā palīdzība 

un Grieķijas darba grupa iekļautu to dažādos ziņojumos pārskatu par to, kā un kam tieši 

Grieķijai paredzētie tā saucamie glābšanas līdzekļi tika sadalīti; 

38. aicina Komisiju, Parlamentu un Eiropadomi izmantot diskusiju par strukturālo reformu 

atbalsta programmu 2017.–2020. gadam kā iespēju pārskatīt jomas vadītāju 

paraugpraksi; mudina Komisiju kopā ar dalībvalstīm izstrādāt sistēmu, kā pieņemt 

ekspertus tieši no dalībvalstīm, tā apejot valstu aģentūras un izvairoties no papildu 

sarežģījumiem un administratīvā sloga; 

39. prasa dalībvalstīm izrādīt stingrāku apņēmību — uz sniegumu balstīta pieeja ļautu 

Parlamentam, kā arī valstu parlamentiem sniegt lielāku atbalstu ar savu attiecīgo 

budžeta uzraudzības komiteju starpniecību. 

III daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 21/2015 “Uz rezultātiem vērsta pieeja ES 

attīstības un sadarbības pasākumos un to risku izvērtējums, kas saistīti ar šo pieeju” 

40. atzinīgi vērtē īpašo ziņojumu, kas veltīts to risku izvērtējumam, kuri saistīti ar uz 

rezultātiem vērstu pieeju Savienības attīstības un sadarbības pasākumos, un turpinājumā 

izklāsta savus apsvērumus un ieteikumus; 

41. pieņem zināšanai to, ka Komisija jautājumu par riskiem ir iekļāvusi savā ārējo darbību 

pārvaldībā, kam raksturīga sarežģīta un nestabila vide ar dažādiem apdraudējumiem, 

pastāvot atšķirīgam partnervalstu attīstības līmenim un pārvaldības sistēmām; 

42. jo īpaši atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ieteikumu Komisijai uzlabot terminoloģijas 

izmantošanu attiecībā uz ilgtermiņa rezultātiem (rezultāti, iznākums un ietekme) un 

uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt īstenus SMART mērķus, pirms pieņemt jebkādu lēmumu 

par dažādu projektu finansēšanu; 

43 uzsver nepieciešamību pievērst papildu uzmanību “reālu un sasniedzamu” mērķu 

noteikšanai, lai izvairītos no gadījumiem, kad partnervalstis ir sasniegušas sākotnējos 

mērķus, tomēr bez būtiskiem rezultātiem attīstības ziņā; 

44. uzskata, ka ir jācenšas nekoncentrēties uz budžeta izlietojumu kā vienīgo pārvaldības 

mērķi, jo tas var negatīvi ietekmēt pareizas finanšu pārvaldības principu un rezultātu 

sasniegšanu; 

45. atgādina, ka augsta (ārēja, finanšu un darbības) riska faktoru regulāra uzraudzība un 

apzināšana, kā arī to kvantitatīva noteikšana no identificēšanas līdz īstenošanas posmam 

ir priekšnoteikums ne tikai labai finanšu pārvaldībai un izdevumu kvalitātei, bet arī tam, 

lai nodrošinātu Savienības intervences pasākumu uzticamību, ilgtspēju un reputāciju; 

uzskata, ka pasākumu un valstu riska profilu noteikšana arī veicina ātras riska 

mazināšanas stratēģijas izstrādi situācijas pasliktināšanās gadījumā kādā no 

dalībvalstīm; 

46. uzsver nepieciešamību regulāri pielāgot kontroles vidi un riska pārvaldības funkcijas, lai 

ņemtu vērā jaunu palīdzības instrumentu veidu un tādu mehānismu rašanos kā 
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apvienotais finansējums, ieguldījumu fondi un finanšu partnerības ar citām 

starptautiskajām iestādēm; 

47. atkārtoti pauž uzskatu, ka ir nepieciešams jauns līdzsvars starp apgūšanu, atbilstību 

noteikumiem un darbības rezultātiem, kurš ir jāatspoguļo pārvaldības darbībās; 

48. uzskata, ka arī partnervalstu spēju veidošanas, pārvaldības sistēmu un atbildības 

attīstība ir nozīmīgs veids, kā mazināt sistēmisko risku, lai sekmētu veicinošu vidi, 

ļaujot līdzekļiem sasniegt to paredzētos mērķus, un nodrošinātu atbilstību 3 prasību 

kopumam (saimnieciskums, lietderība un efektivitāte); 

49. uzskata, ka ir nepieciešams arī stiprināt politisko un stratēģisko dialogu, atbalsta 

nosacījumus un loģisko ķēdi, lai nodrošinātu saskaņotību starp lēmumiem un 

maksājumu vai izmaksu nosacījumiem finansēšanas nolīgumos, skaidri sasaistot 

maksājumus ar darbību uzdevumu izpildi un rezultātiem, kā arī konkrētu mērķu un 

rādītāju nozīmīgumu; 

50. jo īpaši līdzfinansēto un ar vairāku finansētāju līdzdalību īstenotu iniciatīvu gadījumā 

mudina starptautiskās iestādes: 

– izvērtēt un plānot turpmāku projekta pozitīvo ietekmi un to, kā katrs partneris 

veicina galīgā rezultāta sasniegšanu un plašāku ietekmi, lai novērstu jautājumus par 

to, kurš ir atbildīgs par rezultātiem, t. i., cik lielā mērā rezultāti ir sasniegti, 

pateicoties Savienības finansējumam vai citiem līdzekļu devēju intervences 

pasākumiem;  

– kombinēt savas pārvaldības sistēmas ar Savienības sistēmu, jo īpaši uzlabojot savas 

riska pārvaldības metodes; uzskata, ka būtu cieši jāuzrauga finansējuma 

aizstājamība, ņemot vērā ar to saistīto augsto fiduciāro risku; 

51. aicina Komisiju nodrošināt efektīvu saikni starp novērtēšanu un politikas formulēšanu, 

ņemot vērā visu lēmumu pieņemšanas procesā gūto pieredzi; 

52. atgādina, ka, vājinot darbības uzraudzību un rezultātu izvērtēšanu, tiks nelabvēlīgi 

ietekmēts sabiedriskais atbildīgums un visaptverošas informācijas sniegšana politikas 

veidotājiem. 

IV daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 23/2015 “Ūdens kvalitāte Donavas upes 

baseinā: gūti panākumi Ūdens pamatdirektīvas īstenošanā, bet vēl ir daudz darāmā” 

 uzskata, ka Komisijai ir jāsniedz pamatnostādnes attiecībā uz diferencētāku ziņošanu 

par ūdens kvalitātes jomā gūtajiem panākumiem; 

 piekrīt Revīzijas palātai attiecību uz to, ka Komisijai ir jāuzlabo datu salīdzināmība, 

piemēram, samazinot atšķirības to fizikālķīmisko vielu daudzuma ziņā, kurām tiek 

novērtēts ekoloģiskais stāvoklis; 

 uzsver, ka Komisijai ir jāturpina sekot līdzi dalībvalstu panākumiem labas ūdens 

kvalitātes nodrošināšanā, kas ir Ūdens pamatdirektīvas mērķis; 



 

PE592.205v02-00 12/53 RR\1122688LV.docx 

LV 

 aicina dalībvalstis nodrošināt labas kvalitātes ūdeņu monitoringu, lai iegūtu precīzu 

informāciju par katra ūdens objekta piesārņojumu un tā izcelsmi, tādējādi ļaujot 

mērķtiecīgāk novirzīt pasākumus un palielināt koriģējošo pasākumu izmaksu lietderību; 

 mudina dalībvalstis nodrošināt koordināciju starp iestādēm, kas nosaka pasākumus upes 

baseina apsaimniekošanas plānos, un tām, kas apstiprina finansējamos projektus; 

 mudina dalībvalstis novērtēt un nodrošināt izpildes mehānismu efektivitāti, it īpaši 

minimālo tvērumu un piemēroto sankciju preventīvo ietekmi; 

 aicina dalībvalstis izvērtēt iespēju ūdens piesārņojuma maksu izmantot kā ekonomikas 

instrumentu un kā līdzekli, lai principu “piesārņotājs maksā” piemērotu vismaz 

galvenajām vielām, kas nelabvēlīgi ietekmē ūdens kvalitāti; 

aicina Komisiju apsvērt iespēju sistemātiski novērtēt ne tikai to, vai dalībvalstis ir pieņēmušas 

labu lauksaimniecības un vides apstākļu standartus un minimālās prasības, bet arī to 

atbilstību; 

 norāda, ka Komisijai būtu jāsniedz norādījumi par iespējamām izmaksu atgūšanas 

metodēm difūzā piesārņojuma jomā; 

 aicina dalībvalstis izvērtēt iespēju izmantot ekonomikas instrumentus, piemēram, vides 

nodokļus, kā stimulu piesārņojuma mazināšanai un līdzekli principa “piesārņotājs 

maksā” piemērošanai; 

 aicina Komisiju un dalībvalstis, pamatojoties uz pieejamajiem (gan Savienības, gan 

valstu) izpildes mehānismiem, apzināt iespējas, kā vienkāršot pārbaužu struktūru un 

īstenošanu un nodrošināt to efektivitāti. 

V daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 24/2015 “Ar PVN saistītas krāpšanas 

apkarošana Kopienā: jārīkojas aktīvāk” 

64. uzskata, ka Komisijai būtu jāsāk veidot kopīgu sistēmu ar PVN saistītas krāpšanas 

apmēra novērtēšanai Kopienā, lai dalībvalstis varētu novērtēt savus rezultātus, 

izmantojot atbilstošus rādītājus. Par rezultātiem būtu jāuzskata ar PVN saistītas 

krāpšanas mazināšana Kopienā, krāpšanas atklāšanas uzlabošana un nodokļu atgūšanas 

uzlabošana pēc krāpšanas atklāšanas; 

65. uzskata, ka, lai uzlabotu Eurofisc kā agrīnās brīdināšanas sistēmas darbības efektivitāti, 

Komisijai vajadzētu ieteikt dalībvalstīm: a) ieviest vienotu riska analīzi, lai nodrošinātu, 

ka informācija, ar ko apmainās sistēmā Eurofisc, ir mērķtiecīgi vērsta pret krāpšanu; 

b) uzlabot šādas informācijas apmaiņas ātrumu un biežumu; c) izmantot uzticamu un 

lietotājdraudzīgu IT vidi; d) noteikt atbilstīgus rādītājus un mērķus, lai mērītu darbības 

rezultātus dažādās Eurofisc darbības jomās; e) piedalīties visās Eurofisc darbības jomās; 

66. aicina Komisiju saistībā ar to administratīvās sadarbības pasākumu novērtēšanu, kurus 

dalībvalstis ieviesušas apmaiņai ar informāciju starp nodokļu iestādēm, lai cīnītos pret 

krāpšanu PVN jomā Kopienā, uzraudzības nolūkā apmeklēt dalībvalstis, kuras izvēlētas, 

pamatojoties uz riska analīzi. Šādu uzraudzības apmeklējumu laikā galvenā uzmanība 
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jāpievērš tam, lai panāktu, ka dalībvalstis savlaicīgāk sniedz atbildes uz informācijas 

pieprasījumiem, PVN informācijas apmaiņas sistēmas uzticamībai un daudzpusējo 

pārbaužu ātrumam, kā arī pēcpārbaudei attiecībā uz konstatējumiem Komisijas 

iepriekšējos ziņojumos par administratīvo sadarbību; 

67. paturot prātā, ka dalībvalstīm nepieciešama informācija no trešām valstīm, lai veiktu 

PVN iekasēšanu par e-komercijas piegādēm no uzņēmuma patērētāju pakalpojumiem 

un nemateriālām precēm, kas piegādātas ar interneta starpniecību, aicina Komisiju 

atbalstīt dalībvalstis sarunās par savstarpējās palīdzības pasākumiem ar valstīm, kurās 

reģistrēts vairākums digitālo pakalpojumu sniedzēju, un parakstīt šādus nolīgumus, lai 

stiprinātu sadarbību ar trešām valstīm un veicinātu PVN iekasēšanu; 

68. uzskata — lai gan krāpšana PVN jomā bieži ir saistīta ar organizētās noziedzības 

struktūrām, Komisijai un dalībvalstīm būtu jālikvidē juridiskie šķēršļi, kas traucē valstu 

un Savenības līmeņa administratīvo, tiesu un tiesībsargājošo iestāžu savstarpējo 

informācijas apmaiņu. Jo īpaši jānodrošina Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai 

(OLAF) un Eiropola piekļuve PVN informācijas apmaiņas sistēmai un Eurofisc datiem, 

un dalībvalstīm jāizmanto šo iestāžu sniegtā izlūkošanas informācija. 

69. uzskata, ka Komisijai būtu jānodrošina tam pietiekoši finanšu resursi, lai nodrošinātu to 

operatīvo rīcības plānu pastāvēšanu un ilgtspēju, kurus izveidojušas dalībvalstis un 

ratificējusi Padome saskaņā ar iniciatīvu “Eiropas daudznozaru platforma pret 

noziedzības draudiem”. 

VI daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 25/2015 “ES atbalsts lauku infrastruktūrai 

— iespējas panākt daudz labāku ieguldīto līdzekļu atdevi” 

70. atzīst tādu investīciju lauku infrastruktūrā nozīmību, kuras atbalsta Savienības fondi, jo 

īpaši Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), lai segtu vajadzības, 

kuras neskar tikai lauksaimniecību un kuras citādi varbūt netiktu finansētas, ņemot vērā 

nozīmīgās ekonomiskās problēmas un finansējuma trūkumu, ar ko saskaras lauku 

apvidi; 

71. norāda, ka infrastruktūras projektiem paredzētā ELFLA finansējuma pamatā ir dalīta 

pārvaldība, proti, dalībvalstis ir atbildīgas par pārvaldību, uzraudzību un kontroli, kā arī 

par projektu atlasi un īstenošanu, savukārt Komisijas uzdevums ir uzraudzīt pārvaldības 

un kontroles sistēmu pienācīgu darbību dalībvalstīs; uzskata, ka šie uzdevumi būtu 

precīzāk jādefinē, lai atbalsta saņēmējiem ir skaidrība par to, kurās jomās uzraudzības 

iestādēm ir kompetence; uzsver, ka gan Komisijai, gan dalībvalstīm ir jāievēro pareizas 

finanšu pārvaldības principi; 

72. uzskata Revīzijas palātas konstatējumus un ieteikumus, kas iekļauti īpašajā ziņojumā 

Nr. 25/2015, par lietderīgiem, lai vēl vairāk uzlabotu Savienības finansētu investīciju 

lauku infrastruktūrā uz rezultātu balstītu izlietojumu un nodrošinātu labākus rezultātus 

un līdzekļu atdevi, un prasa Komisijai tos īstenot; 

73. stingri iesaka Savienības investīcijas lauku infrastruktūrā paredzēt tikai tādiem 

projektiem, kuri ļauj uzlabot sabiedriskos pakalpojumus un/vai veicina darbvietu 

radīšanu un ekonomikas izaugsmi lauku apvidos, kuriem ir pierādāma vajadzība pēc 
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publiska atbalsta un kuri nodrošina pievienoto vērtību, vienlaikus arī nodrošinot, ka šie 

fondi ir papildu ieguldījumi, un ka tos neizmanto kā aizstājēju valsts finansējumam 

būtiskiem pakalpojumiem; 

74. iesaka dalībvalstīm izmantot saskaņotu pieeju, ar kuras palīdzību vajadzības gadījumā 

var kvantificēt vajadzības un finansējuma trūkumu un pamatot lauku attīstības 

programmu (LAP) pasākumu izmantošanu, un kurā ir ņemti vērā ne tikai Savienības 

fondi un programmas, bet arī valsts, reģionālās un vietējās programmas un publiski un 

privāti fondi, no kuriem varētu finansēt — vai jau tiek finansētas — tās pašas 

vajadzības, kas no LAP; 

75. aicina Komisiju turpināt pasākumus, kas iesākti, lai nodrošinātu dažādu Savienības 

fondu efektīvu koordinēšanu un savstarpēju papildināmību, izmantojot kontrolsarakstu, 

ar kura palīdzību Komisija nodrošināja 2014.–2020. gada LAP saskaņotību, un arī 

turpmāk programmu īstenošanas laikā sniegt dalībvalstīm norādījumus par to, kā panākt 

ne tikai labāku papildināmību, bet arī izvairīties no fondu aizstāšanas riska un mazināt 

liekā atbalsta risku; šajā sakarībā aicina Komisiju iejaukties, veicinot arī labu praksi; 

76. iesaka dalībvalstīm liekā atbalsta riska mazināšanas nolūkā pirms atbalsta likmju 

noteikšanas infrastruktūras pasākumiem novērtēt pienācīgu publiskā finansējuma 

līmeni, kas vajadzīgs, lai veicinātu investīcijas, kā arī projektu atlases procesā pārbaudīt 

— vajadzības gadījumā pirms atbalsta pieteikumu apstiprināšanas —, vai pieteikuma 

iesniedzējam ir pietiekami daudz kapitāla vai ir pieeja kapitālam, lai finansētu visu 

projektu vai tā daļu; mudina dalībvalstis labāk izmantot vadības informācijas sistēmas; 

77. prasa visos līmeņos ievērot papildināmības principu un tādēļ uzstāj uz pienācīgu 

uzraudzības komiteju izveidi un to aktīvu līdzdalību koordinēšanas procesā; aicina 

Komisiju pareizi izmantot tās padomdevējas lomu uzraudzības komitejās; 

78. atzinīgi vērtē to, ka Komisija 2014. gada martā publicēja norādījumus, mudinot 

dalībvalstis nodrošināt, ka attiecināmības un atlases kritēriji visā plānošanas periodā tiek 

piemēroti pārredzamā un saskaņotā veidā, ka atlases kritēriji tiek piemēroti arī tajos 

gadījumos, kad pieejamais budžets ir pietiekams, lai finansētu visus attiecināmos 

projektus, un ka projekti, kuru kopējais novērtējuma punktu skaits nepārsniedz noteikto 

robežvērtību, tiek izslēgti no atbalsta, un aicina dalībvalstis stingri ievērot šos 

norādījumus attiecībā uz Savienības finansētiem lauku infrastruktūras projektiem; 

79. prasa dalībvalstīm izveidot un konsekventi piemērot atlases kritērijus, lai nodrošinātu, 

ka tiek atlasīti izmaksu ziņā lietderīgākie projekti, t. i., projekti, kuriem uz vienu 

izmaksu vienību ir iespējas sniegt vislielāko ieguldījumu LAP mērķu sasniegšanā ; 

aicina tās nodrošināt, ka projekta izmaksu aplēšu pamatā ir atjaunināta informācija par 

cenām, kas atspoguļo faktiskās tirgus cenas, un ka publiskā iepirkuma procedūras ir 

godīgas un pārredzamas un sekmē patiesu konkurenci; pieņem zināšanai Komisijas 

2014. gada beigās izstrādātās vadlīnijas, kā novērst bieži sastopamas kļūdas Savienības 

līdzfinansētos projektos, un aicina visas dalībvalstis līdz 2016. gada beigām izpildīt 

ex ante nosacījumu attiecībā uz publisko iepirkumu; 

80. prasa arī lielāku pārredzamību atlases procesā un uzskata, ka vadošajām iestādēm, 

apstiprinot dotāciju pieteikumus, būtu jāņem vērā sabiedriskā doma par vietējām 

problēmām lauku apvidos; atzīst, ka vietējām rīcības grupām var būt liela nozīme šajā 
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procesā; 

81. iesaka Komisijai iekļaut tās turpmāko revīziju tvērumā snieguma aspektu pārbaudi 

saistībā ar lauku infrastruktūras projektiem un sagaida, ka izmaiņas, kuras Komisija 

izdarījusi attiecībā uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu, pamatojoties uz iepriekš 

konstatētām problēmām, nesīs gaidīto uzlabojumu; 

82. prasa Komisijai un dalībvalstīm ieviest prasības, kas liek saņēmējiem nodrošināt ar 

Savienības investīcijām finansētas infrastruktūras ilgtermiņa noturību un pienācīgu 

uzturēšanu, un pārbaudīt šo prasību izpildi; 

83. prasa dalībvalstīm noteikt pieņemamu termiņu dotāciju un maksājumu pieteikumu 

izskatīšanai un ievērot šo termiņu, jo lielākā daļa atbalsta saņēmējiem ir jau pagaidu 

aizdevumi, lai pabeigtu darbus; 

84. iesaka Komisijai un dalībvalstīm 2014.–2020. gada periodam apkopot aktuālus, 

atbilstīgus un ticamus datus, kas sniedz lietderīgu informāciju par projektu rezultātiem 

un finansētajiem pasākumiem; sagaida, ka šāda informācija ļaus izdarīt secinājumus par 

izlietoto līdzekļu lietderību un efektivitāti, apzināt pasākumus un infrastruktūras 

projektu veidus, kas sniedz vislielāko ieguldījumu Savienības mērķu sasniegšanā, un 

radīt stabilu pamatu pasākumu pārvaldības uzlabošanai; 

85. mudina dalībvalstis nodrošināt, ka projektiem, kuriem tiek piesaistīti līdzekļi, tiek 

noteikti skaidri, specifiski un, ja iespējams, kvantificējami mērķi, un tādējādi atvieglot 

šo projektu izpildi un uzraudzību un atgriezeniskās saites nodrošināšanu vadošajām 

iestādēm; 

86. atzīst, ka sabiedrības virzīta vietējā attīstība ir svarīgs instruments Revīzijas palātas 

konstatēto trūkumu novēršanai. 

VII daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 1/2016 “Vai Komisijas sistēma darbības 

rezultātu novērtēšanai attiecībā uz lauksaimnieku ienākumiem ir labi izstrādāta un balstīta 

uz pamatotiem datiem” 

87. iesaka Komisijai izveidot aptverošāku statistikas sistēmu, kas sniegtu informāciju par 

lauku mājsaimniecību rīcībā esošajiem ienākumiem un labāk aprakstītu lauksaimnieku 

dzīves līmeni; šim nolūkam Komisijai, sadarbojoties ar dalībvalstīm un pamatojoties uz 

vienotu metodoloģiju, būtu jāapsver, kā vislabāk varētu pilnveidot un apvienot 

pašreizējos Savienības statistikas instrumentus;  

88. iesaka Komisijai uzlabot sistēmu lauksaimnieku ienākumu salīdzināšanai ar 

ienākumiem citās ekonomikas nozarēs; 

89. aicina Komisiju pilnveidot ekonomikas pārskatus lauksaimniecībā, lai to potenciālu 

varētu labāk izmantot un tādējādi tie: 

– sniegtu sīkāku informāciju par faktoriem, kuri ietekmē ienākumus no 

lauksaimniecības, 

– nodrošinātu reģionāla līmeņa datu nosūtīšanu, pamatojoties uz oficiālu vienošanos 
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ar dalībvalstīm; 

90. uzskata, ka Komisijai būtu jāizvērtē, vai ekonomikas pārskati lauksaimniecībā ir 

iespējams pilnveidot, lai sniegtu pamatotu aplēsi par lauksaimnieku ražoto sabiedrisko 

labumu ekonomisko vērtību, un jānodrošina, ka ekonomikas pārskatu lauksaimniecībā 

informācija tiek pienācīgi izmantota ienākumu rādītājos; 

91. iesaka Komisijai lauksaimnieku ienākumu analīzi balstīt uz rādītājiem, kas ņem vērā 

pašreizējo situāciju lauksaimniecībā, un pietiekamiem un konsekventiem datiem par 

visiem KLP pasākumu atbalsta saņēmējiem. To varētu panākt, izveidojot sinerģijas 

starp esošajiem administratīvajiem datiem vai pilnveidojot lauku saimniecību 

grāmatvedības datu tīklu vai citus piemērotus statistikas instrumentus; 

92. uzskata, ka, ņemot vērā ekonomikas pārskatu lauksaimniecībā nozīmi KLP uzraudzībā, 

Komisijai būtu jāievieš regulāri kvalitātes ziņojumi par ekonomikas pārskatiem 

lauksaimniecībā un jāgūst pamatota pārliecība, ka dalībvalstis ir izveidojušas kvalitātes 

nodrošināšanas sistēmu, lai nodrošinātu, ka dalībvalstu sniegtie dati ir salīdzināmi un 

apkopoti saskaņā ar Eiropas statistikai piemērojamajiem kvalitātes kritērijiem; 

93. iesaka Komisijai novērst lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla īstenošanā 

konstatētās nepilnības, ar attiecīgajām dalībvalstīm vienojoties par skaidru grafiku un 

veicinot sistēmas potenciāla labāku izmantošanu;  

94. Komisijai būtu jāpilnveido pašreizējie kvalitātes nodrošināšanas pasākumi attiecībā uz 

dalībvalstu lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla statistikas datu ieguvi, lai 

nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs ir pienācīgi pārstāvētas KLP svarīgās nozares un 

saimniecību lieluma klases, atspoguļojot arī dalībvalstu izdarīto izvēli KLP iespēju ziņā; 

95. iesaka Komisijai, ņemot vērā Revīzijas palātas konstatētās nepilnības, uzlabot ar 

lauksaimnieku ienākumiem saistīto KLP pasākumu rezultātu informācijas ticamību un 

pilnīgumu: 

– nākamajam plānošanas periodam no paša sākuma nosakot atbilstošus darbības 

mērķus un bāzes datus, ar kuriem var salīdzināt KLP pasākumu rezultātus, 

– savu izvērtējumu kontekstā papildinot pašreizējo darbības rezultātu rādītāju 

sistēmu ar citiem būtiskiem un kvalitatīviem datiem, lai novērtētu sasniegtos 

rezultātus, 

– arī savu izvērtējumu kontekstā novērtējot lauksaimnieku ienākumu atbalstam 

paredzēto pasākumu efektivitāti un lietderību. 

VIII daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 3/2016 “Baltijas jūras eitrofikācijas 

apkarošana: vajadzīga efektīvāka turpmākā rīcība” 

96. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas īpašo ziņojumu “Baltijas jūras eitrofikācijas apkarošana: 

vajadzīga efektīvāka turpmākā rīcība” un atbalsta tajā iekļautos ieteikumus; 

97. pauž dziļu nožēlu par to, ka, lai gan laikā no 2007. līdz 2013. gadam Savienība piešķīra 

EUR 14,5 miljardus notekūdeņu attīrīšanas un ūdens aizsardzības pasākumiem 
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Savienības Baltijas jūras reģiona dalībvalstīm papildus EUR 44 miljoniem ūdens 

kvalitātes uzlabošanai Krievijā un Baltkrievijā 2001.–2014. gadā, barības vielu emisijas 

samazināšanas jomā gūtie panākumi ir nelieli; prasa Komisijai īpašu uzmanību pievērst 

iepriekšminēto pasākumu izmaksu lietderībai; 

98. uzsver, ka eitrofikācija ir viens no galvenajiem apdraudējumiem labam ekoloģiskajam 

stāvoklim Baltijas jūrā, un uzsver, ka ir svarīgi cīnīties pret eitrofikāciju vienā no 

pasaulē visvairāk piesārņotajām jūrām; tādēļ pauž nožēlu, ka panākumi, kas gūti saistībā 

ar HELCOM barības vielu samazināšanas shēmu, kurā katrai Baltijas jūras valstij ir 

noteikti barības vielu samazināšanas mērķi, ir nelieli; pauž nožēlu par to, ka Savienības 

direktīva dažās dalībvalstīs tiek tikai daļēji piemērota; 

99. uzsver, ka dalībvalstīm savas nitrātu programmas procedūras būtu jāizstrādā, balstoties 

uz jaunākajām zinātniskajām norādēm un ieteikumiem; 

100. aicina Komisiju prasīt dalībvalstīm apkopot informāciju par barības vielu slodzes 

samazināšanas pasākumu izmaksu lietderību, lai spētu veikt rūpīgu analīzi turpmāko 

pasākumu programmu izstrādes nolūkā; 

101. mudina Komisiju uzlabot ticamību uzraudzības datiem par barības vielu noplūdi 

Baltijas jūrā, jo šāda ticamība netiek nodrošināta; 

102. mudina Komisiju veicināt to, lai dalībvalstis efektīvi noteiktu nitrātjutīgās zonas nolūkā 

īstenot pietiekamus pasākumus ļoti nitrātjutīgās zonās un, no otras puses, novērst lieka 

sloga radīšanu lauksaimniekiem, kas strādā zonās, kuras nav nitrātjutīgas; uzsver, ka 

Baltijas jūras reģiona dalībvalstīm būtu no jauna jāizvērtē to nitrātjutīgo zonu 

noteikšana; 

103. ar bažām norāda, ka pasākumi, kuru mērķis ir mazināt barības vielu piesārņojumu no 

komunālajiem notekūdeņiem, nav efektīvi; aicina Komisiju efektīvi uzraudzīt 

Direktīvas par komunālajiem notekūdeņiem1 īstenošanu un nodrošināt to, ka dalībvalstis 

pilnībā ievēro šo direktīvu; 

104. pauž nožēlu par to, ka saistībā ar Savienības direktīvu konkrētām darbībām HELCOM 

ieteikumos noteiktie mērķi ir tikai daļēji sasniegti un īstenoti; 

105. norāda, ka sviras efekts, finansējot projektus Krievijā un Baltkrievijā, ir bijis 

ievērojams; tomēr pauž bažas par kavēšanos saistībā ar projektiem, kas varētu radīt 

ievērojamus resursu zaudējumus; prasa Komisijai turpināt savus centienus šajā sakarībā 

un ciešāk koncentrēties uz galvenajiem HELCOM noteiktajiem piesārņotājiem; turklāt 

uzskata, ka attiecībā uz sadarbību starp Savienību un trešām valstīm būtu jānosaka un 

plaši jāīsteno labākā prakse. 

IX daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 4/2016 “Lai Eiropas Inovāciju un 

tehnoloģiju institūts panāktu cerēto ietekmi, ir jāmaina veids, kādā tas sniedz rezultātus, un 

atsevišķi tā koncepcijas elementi” 

                                                 
1 Padomes 1991. gada 21. maija Direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (OV L 135, 

30.5.1991., 40. lpp.). 
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106. atzinīgi vērtē ziņojumu par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (EIT) un 

turpinājumā izklāsta savus apsvērumus un ieteikumus; 

107. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas konstatējumus un ieteikumus; 

108. norāda, ka Revīzijas palāta ir konstatējusi vairākas nepilnības galvenajās koncepcijās un 

pamatdarbības procesos un ir sniegusi četrus ieteikumus, kas ir īstenojami, ja EIT vēlas 

kļūt par vērienīgu inovatīvu institūtu; 

109. atgādina par EIT 2012. un 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kad EIT 

budžeta izpildes apstiprināšana tika atlikta, pamatojoties uz to, ka nebija pietiekamas 

pārliecības par EIT par dotāciju darījumu likumību un pareizību, trūka pierādījumu par 

to, ka EIT finansējums nepārsniedz maksimālo apjomu 25 %  no ZIK kopējām 

izmaksām, bija augsts neizlietoto pārnesumu līmenis un kavēšanās Komisijas iekšējās 

revīzijas dienesta ieteikumu īstenošanā; 

110. uzskata, ka pašreizējais Revīzijas palātas ziņojums raisa lielas bažas par EIT pamatu, 

finansēšanas modeli un darbību; 

111. pieņem zināšanai attiecībā uz šo ziņojumu sniegto Komisijas atbildi, kurā tā ir 

izklāstījusi savu viedokli par attiecīgajiem faktiem un konstatējumiem; konstatē, ka 

Komisija piekrīt lielākajai daļai Revīzijas palātas ieteikumu; 

112. norāda — ziņojumā ir minēts, ka 2015. gadā EIT ir veicis vairākus uzlabojumus, kuri 

šķietami atspoguļo Revīzijas palātas konstatējumus un ieteikumus; norāda, ka ir jāveic 

rūpīga uzraudzība un novērtēšana, lai pārbaudītu šo uzlabojumu ietekmi; 

113. uzsver, ka daudzgadu dotāciju nolīgumam starp EIT un ZIK un ZIK daudzgadu 

stratēģijai nevajadzētu traucēt ZIK ikgadējo ziņojumu sniegšanu; 

114. uzsver, ka rezultātu uzraudzība un izvērtēšana ir ļoti svarīga publiskās pārskatatbildības 

nodrošināšanai un visaptverošas informācijas sniegšanai politikas veidotājiem; uzsver, 

ka tas jāievēro arī attiecībā uz EIT un ZIK; 

115. norāda, ka pētniecības, zinātnes un inovācijas komisārs 2015. gadā ieviesa atvērtās 

inovācijas koncepciju kā Savienības līmeņa inovācijas politikas galveno elementu; 

uzskata, ka nav skaidrs, kāda loma šajā koncepcijā ir EIT; uzsver, ka šī koncepcija 

nenodrošina skaidru sistēmu, kādā Komisijai izstrādāt saskaņotu un koordinētu rīcību, 

ņemot vērā dažādos iesaistītos politikas virzienus un instrumentus un dažādos 

ģenerāldirektorātus, kas piedalās inovācijas atbalstīšanā;  

116. aicina Komisiju nodrošināt koordinētu un efektīvu inovācijas politiku, kurā atbildīgie 

ģenerāldirektorāti saskaņotu pasākumus un instrumentus, un par šo darbību informēt 

Parlamentu; 

117. pauž bažas par to, ka zināšanu un inovācijas kopienās uzņēmumu iesaiste pētniecības 

projektu izvēlē varētu novest pie situācijas, kad pētnieki ir finansiāli un citādi saistīti ar 

rūpniecības nozari un vairs netiek uzskatīti par neatkarīgiem ekspertiem; pauž bažas par 

gadījumiem, kad ir pieaugusi uzņēmumu ietekme uz zinātni un fundamentālajiem 

pētījumiem;  



 

RR\1122688LV.docx 19/53 PE592.205v02-00 

 LV 

118. saprot, ka EIT uzdevums ir veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm, 

pētniecību un inovāciju; uzskata, ka uzņēmumi bieži varētu būt galvenie labuma guvēji, 

jo tie būtu tirgū ieviestā inovatīvā produkta juridiskie īpašnieki un gūtu peļņu; uzsver, 

ka, ņemot vērā šo situāciju, būtu jāapsver iespēja sadarbības modelī iestrādāt sistēmu, 

kas nodrošinātu piešķirto līdzekļu vismaz daļēju atgriešanos EIT budžetā; 

119. uzskata, ka, ņemot vērā minētos uzlabojumus un Komisijas piekrišanu sniegtajiem 

ierosinājumiem, varētu sagaidīt turpmāku EIT attīstību;  

120. aicina EIT 2015. gada ziņojumā sniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei padziļinātu 

analīzi par Revīzijas palātas ieteikumu īstenošanu; 

121. aicina Komisiju sniegt Parlamentam ziņojumu par veicamajiem pasākumiem attiecībā 

uz to pasākumu īstenošanu un uzraudzību, kas pieņemti saistībā ar Revīzijas palātas 

ieteikumiem. 

X daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 5/2016 “Vai Komisija ir nodrošinājusi 

Pakalpojumu direktīvas efektīvu īstenošanu” 

122. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ziņojumu, atbalsta tajā sniegtos ieteikumus un pauž 

gandarījumu, ka Komisija tiem piekrīt un turpmāk ņems tos vērā; 

123. norāda, ka, neraugoties uz to, ka Pakalpojumu direktīvas1 darbības joma ir ierobežota, 

izslēdzot no tās dažu pakalpojumu sniegšanu, direktīvas piemērošanas joma tomēr ir ļoti 

plaša, tādēļ Komisijai bija vajadzīgs pasākumu kopums, lai nodrošinātu tās pareizu 

īstenošanu; 

124. uzsver, ka pakalpojumu tirgus pilnībā neizmanto savu potenciālu un ka Pakalpojumu 

direktīvas veiksmīgai īstenošanai ir liela ietekme uz izaugsmi un darbvietām; lai gan šīs 

direktīvas pilnīgas īstenošanas iespējamā pozitīvā ekonomiskā ietekme vēl nav zināma, 

Komisijai būtu jāveic pētījums, lai pēc iespējas precīzāk kvantitatīvi novērtētu 

ieguvumus; 

125. mudina vēlāk iekļaut vēl citas nozares, lai plašākā mērogā novērstu nozaru šķēršļus 

tirgus integrācijai ar galīgo mērķi likvidēt šķēršļus pakalpojumu iekšējā tirgū un pilnībā 

izvērst Savienības izaugsmes, konkurētspējas un darbvietu veidošanas potenciālu; 

126. uzskata, ka dalībvalstis būtu varējušas labāk izmantot pasākumus, kurus Komisija 

nodrošinājusi transponēšanai, īstenošanai un piemērošanai, īpaši daloties ar problēmām, 

ar kurām nācies saskarties dažādos procedūras posmos, apspriežot iespējamus kopējus 

risinājumus un apmainoties ar paraugpraksi; 

127. piekrīt, ka Komisijai būtu pēc iespējas jāsamazina pārkāpuma procedūru ilgums;  

128. pauž nožēlu par to, ka uzņēmumi un patērētāji nav bijuši pietiekoši informēti par tādiem 

instrumentiem kā vienotie kontaktpunkti, Iekšējā tirgus informācijas sistēma un Eiropas 

Patērētāju centru tīkls (ECC-Net) un nav pietiekami tos izmantojuši, saskaroties ar 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīva 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā 

tirgū, OV L 376, 27.12.2006., 36.–68. lpp. 
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problēmām, kas saistītas ar Pakalpojumu direktīvas piemērošanu; 

129. norāda, ka pakalpojumu sniegšana tiešsaistē joprojām ir ierobežota, jo to sniedzējiem un 

saņēmējiem ir neskaidrības. 

XI daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 6/2016 “Dzīvnieku slimību izskaušanas, 

kontroles un uzraudzības programmas” 

130. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ieteikumus un to, ka Komisija tiem piekrīt; 

131. atzinīgi vērtē to, ka dzīvnieku slimību programmas revīzijā tika novērtētas kā 

veiksmīgas un ka tehniskās konsultācijas, riska analīze un atbalsta mehānismi tika 

novērtēti kā labi; atzinīgi vērtē šo programmu pozitīvos rezultātus saistībā ar dzīvnieku 

veselību Savienībā; mudina Komisiju un dalībvalstis arī turpmāk izmantot šo veiksmīgo 

pieeju; 

132. uzskata, ka plašie īstenošanas rādītāji valsts programmām par atsevišķu dzīvnieku 

slimību un zoonožu apkarošanu, kontroli un uzraudzību būtu vēl jāuzlabo, jo īpaši 

attiecībā uz tehnisko īstenošanu un ekonomiskajiem rādītājiem, kas ļautu analizēt 

programmu izmaksu lietderību;  

133. norāda, ka saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju ir sarežģīti konstatēt programmu 

izmaksu lietderību, īpaši tāpēc, ka pat starptautiskā līmenī nav pieejami modeļi; turklāt 

norāda, ka programmu lietderība ir pierādīta ar to, slimība neizplatās, cilvēki neinficējas 

un tiek glābtas dzīvības; 

134. norāda, ka epidemioloģiskās informācijas apmaiņu un vēsturisko rezultātu pieejamību 

varētu labāk atbalstīt ar attiecīgajām informācijas sistēmām, kas nodrošinātu kontroles 

darbību labāku koordināciju starp dalībvalstīm; norāda, ka saskaņā ar Komisijas sniegto 

informāciju esošie IT rīki tiek attīstīti, lai ar tiem nodrošinātu labāku atbalstu 

dalībvalstīm; mudina Komisiju nodrošināt pievienoto vērtību izstrādātajiem IT rīkiem, 

kas paredzēti, lai apmainītos ar vajadzīgo informāciju; 

135. uzskata, ka Komisijai būtu jāatbalsta vakcīnu pieejamība dalībvalstīs, lai 

epidemioloģiski pamatotos gadījumos tās varētu izmantot; atzinīgi vērtē to, ka divām 

slimībām jau ir izveidotas vakcīnu/antigēnu bankas; mudina Komisiju turpināt riska 

analīzi, lai varētu noteikt iespējamo vajadzību pēc citām vakcīnu/antigēnu bankām; 

136. pieņem zināšanai to, ka Komisija uzņemas nodrošināt, lai dalībvalstis savās 

veterinārijas programmās vajadzības gadījumā sistemātiski iekļautus savvaļas dzīvnieku 

aspektu; 

137 norāda, ka dažās valstīs programmas nav bijušas tik veiksmīgas dzīvnieku slimību 

izskaušanā un progress ir bijis pārāk lēns; aicina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm 

piešķirt prioritāti šiem īpašajiem gadījumiem un sagatavot sīki izstrādātu stratēģiju, kas 

palīdzētu racionalizēt slimību izskaušanu, jo īpaši liellopu tuberkulozi Apvienotajā 

Karalistē un Īrijā un aitu un kazu brucelozi Itālijas dienvidos; 

138. ar bažām norāda, ka pamatā esošie tiesību akti par dzīvnieku slimībām joprojām ir 
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pārāk sarežģīti un sadrumstaloti; atzinīgi vērtē to, ka 2016. gada martā tika pieņemts 

visaptverošais tiesību akts — regula par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām (“Dzīvnieku 

veselības tiesību akts”); norāda, ka jaunā regula būs piemērojama piecus gadus pēc 

pieņemšanas; atzinīgi vērtē to, ka jaunā regula nodrošinās racionālākus, vienkāršākus un 

skaidrākus noteikumus. 

XII daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 7/2016 “Eiropas Ārējās darbības dienesta 

ēku apsaimniekošana visā pasaulē” 

139. atzinīgi vērtē īpašo ziņojumu par Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) ēku 

apsaimniekošanu visā pasaulē un turpinājumā izklāsta savus apsvērumus un ieteikumus; 

140. uzsver, ka gan EĀDD, gan dalībvalstis ir ieinteresētas kopīgi attīstīt tālāk vietēju 

sadarbību ēku pārvaldes jomā, īpašu un pastāvīgu uzmanību pievēršot drošības 

jautājumiem, vislabākajai līdzekļu atdevei un Savienības tēlam; 

141. atzinīgi vērtē to, ka Savienības delegāciju un dalībvalstu kopīgas telpu nomas projektu 

skaits ir palielinājies, parakstot 17 saprašanās memorandus šajā jomā; mudina EĀDD 

turpināt meklēt iespējas paplašināt šo labo praksi; uzskata, ka šai politikai būtu jāietver 

inovatīvas pieejas ar mērķi noteikt gan koordinētu stratēģiju kopīgai nomai ar tām 

dalībvalstīm, kuras to vēlas, gan atbilstošus ar ēkām un loģistiku saistītu izmaksu 

sadales mehānismus; 

142. pauž nožēlu par nepietiekamu datu reģistrāciju un neprecizitātēm informācijas sistēmā, 

kas paredzēta delegāciju biroju ēku un rezidenču pārvaldībai; aicina regulāri novērtēt 

Savienības delegāciju reģistrēto datu pilnīgumu un uzticamību; 

143. mudina EĀDD pastiprināt pārvaldības kontroli un visu ar ēku politiku saistīto izmaksu 

uzraudzības instrumentus, lai nodrošinātu pareizu pārskatu par visiem izdevumiem un to 

pēcpārbaudes; uzskata, ka galvenā uzmanība būtu jāpievērš ēku politikā noteikto 

maksimālo apjomu ievērošanai, lai samazinātu delegāciju biroju kopējo gada nomas 

maksu, kā arī to iemaksu atbilstībai, kuras veic kopīgā nomā iesaistītas struktūras, ar 

kopīgu nomu saistīto kārtējo izdevumu segšanai un izmaksu pareizībai, ņemot vērā 

vietējā tirgus apstākļus; 

144. uzskata, ka ātri būtu jāattīsta juridiskā un tehniskā kompetence nekustamā īpašuma 

pārvaldības jomā, apsverot jebkādas izmaksu ziņā lietderīgas alternatīvas iespējas, 

piemēram, vietējo speciālistu, tādu kā vietējo mākleru, piesaistīšanu tirgus izpētei vai, 

iespējams, pārrunām ar ēku īpašniekiem; 

145. atbalsta tādas vidējam termiņam paredzētas stratēģijas īstenošanu, kurā būtu norādītas 

visas iespējas, sākot ar investīciju prioritātēm vai iegādes iespējām un nomas līgumu 

atjaunošanas līdz pat telpu izmantošanai kopīgi ar dalībvalstīm, ņemot vērā arī 

prognozēto darbinieku skaitu un politikas plānošanu un izstrādi.  

XIII daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 8/2016 “Dzelzceļa kravu pārvadājumi ES: 

pareizais ceļš vēl nav atrasts” 
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146. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ziņojumu, atbalsta tajā sniegtos ieteikumus un pauž 

gandarījumu, ka Komisija tiem piekrīt un ņems tos vērā; 

147. vērš uzmanību uz jomām, kurās dalībvalstu un Komisijas rīcība nepieciešama visvairāk: 

tirgus liberalizācija, satiksmes vadības procedūras, administratīvie un tehniskie 

ierobežojumi, dzelzceļa kravu pārvadājumu nozares darbības rezultātu uzraudzība un 

pārredzamība, dažādu pārvadājumu veidu godīga konkurence, saskaņota pieeja politikas 

mērķiem un finansējuma piešķiršanai, labāka koordinācija starp dalībvalstīm un 

Komisiju projektu atlasē, plānošanā un pārvaldībā, kā arī dzelzceļa tīkla uzturēšanā; 

148. norāda, ka Komisija nav pienācīgi izvērtējusi to tiesību aktu pakešu ietekmi, kuras tā 

kopš 2000. gada izstrādā dzelzceļa nozarē, īpaši dzelzceļa kravu pārvadājumu jomā; 

pauž nožēlu par to, ka vairākos projektos ieguldītos Savienības līdzekļus nevar uzskatīt 

par rentabli izmantotiem; 

149. uzskata, ka 2030. gadam izvirzītie novirzīšanas mērķi netiks sasniegti, ja saglabāsies 

pašreizējais stāvoklis dzelzceļa nozarē;  

150. uzskata, ka dalībvalstu interesēs ir panākt turpmāko dzelzceļa kravu pārvadājumus 

reglamentējošo tiesību aktu kopīgu un obligātu ietekmes novērtējumu, lai nodrošinātu, 

ka tiek efektīvi novērsti ar tīklu nesavietojamību saistītie trūkumi; 

151. norāda, ka dzelzceļa nozare visumā ir ļoti korporatīva, kas tirgus liberalizāciju var likt 

uztvert vairāk kā draudu, nevis ieguvumu; 

152. uzskata, ka dzelzceļa kravu pārvadājumi ir viens no svarīgākajiem preču vienotā tirgus 

aspektiem, un, ņemot vērā to milzīgo pozitīvo potenciālu saistībā ar klimata pārmaiņu 

mērķiem un autotransporta izmantošanas samazināšanu, aicina Komisiju nodrošināt 

tiem jaunu stimulu vienotā tirgus stratēģijā; aicina ieviest dzelzceļa kravu pārvadājumu 

stratēģiju; 

153. aicina visaptveroši novērtēt Savienības dzelzceļa kravu pārvadājumus, īpašu uzmanību 

pievēršot Regulas (ES) Nr. 913/2010 īstenošanai, tostarp vienas pieturas aģentūrām un 

vilcienu ceļu piešķiršanai, un vienlaikus novērtēt kravu pārvadājumu koridorus un 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) koridorus, tostarp projektus, 

kas jau apstiprināti EISI paspārnē; 

154. aicina visaptveroši novērtēt valstu dzelzceļa sistēmu savstarpējo izmantojamību; 

155. aicina novērtēt dalībvalstu transporta stratēģijas, kuras izstrādātas saskaņā ar partnerības 

nolīgumiem attiecībā uz TEN-T koridoru pārrobežu saskaņošanu un izmantojamību; 

156. aicina izstrādāt rīcības plānu, lai atbalstītu pilnīgu un ātru Ceturtās dzelzceļa tiesību akta 

paketes īstenošanu; 

157. pauž nožēlu par to, ka vairāki šķēršļi stipras un konkurētspējīgas Eiropas dzelzceļa 

transporta nozares attīstībai, kurus Revīzijas palāta konstatēja savā ziņojumā 

Nr. 8/2010, joprojām turpina kavēt attīstību šajā nozarē. 

XIV daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 9/2016 “ES ārējās migrācijas izdevumi 
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Vidusjūras dienvidu reģiona un ES austrumu kaimiņvalstīs līdz 2014. gadam” 

158. atzinīgi vērtē īpašo ziņojumu, kas veltīts Savienības ārējās migrācijas izdevumiem 

Vidusjūras dienvidu reģiona un austrumu kaimiņvalstīs līdz 2014. gadam, un 

turpinājumā izklāsta savus apsvērumus un ieteikumus; 

159. pieņem zināšanai Revīzijas palātas kritisko pieeju un daudzos trūkumus, uz kuriem 

Revīzijas palāta norādījusi, jo īpaši efektivitātes trūkumu piešķirto līdzekļu 

izmantošanā; 

160. aicina Komisiju novērtēt visus Revīzijas palātas apsvērumus un veikt prasītos 

pasākumus, lai 2014.–2020. gadā nepieļautu tās pašas kļūdas attiecībā uz migrācijas 

politiku; aicina piemērot visus Revīzijas palātas ieteikumus; 

161. uzskata, ka līdzekļu izlietojums būtu jāvada ar uzlabotu uzraudzības un novērtēšanas 

sistēmu palīdzību, pamatojoties uz sākotnējā stāvokļa rādītājiem, pakāpeniskiem 

atskaites kritērijiem, kā arī izmērāmiem un sasniedzamiem mērķiem; aicina Komisiju 

pārskatīt visus rādītājus, kritērijus un mērķus, kas paredzēti pašreizējās migrācijas 

programmās; 

162. uzskata, ka nepārtraukti jācenšas panākt visaptverošu un koordinētu atbildes reakciju, jo 

migrācijas krīze rada daudzas problēmas, kas skar dažādas nozares un pārsniedz 

institūciju kompetences robežas; 

163. aicina kopā ar galvenajiem dalībniekiem nepārtraukti pilnveidot stratēģisko izpratni par 

Savienības ārējās migrācijas politikas nostādnēm, politikas izvēlēm un to satvaru, lai 

nodrošinātu skaidrību, kā arī koordinēti un saskaņoti izmantot ārējās migrācijas 

mehānismus īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā Savienības budžeta ietvaros vai 

ārpus tā; 

164. aicina Komisiju konstruktīvi piedalīties šajā procesā, lai nodrošināt labāku koordināciju 

starp instrumentiem, mehānismiem un attiecīgajām ieinteresētajām personām nolūkā 

novērst migrācijas krīzi; 

165. aicina visas galvenās ieinteresētās personas pārdomāt un pienācīgi reaģēt jautājumos par 

līdzsvaru starp elastību attiecībā uz intervencēm, līdzekļu papildināmību, to apmēru un 

nepieciešamo sviras efektu, kā arī iespējamiem sinerģijas veidiem un Savienības 

intervences vispārējo papildināmību; 

166. šajā sakarībā uzskata, ka pienācīga uzmanība būtu jāpievērš tam, lai atbalsts tiktu 

mērķtiecīgi novirzīts dažādiem un mainīgiem ārējās migrācijas jautājumiem, vienlaikus 

arī nodrošinot pienācīgu izmaksāto līdzekļu uzraudzību, lai izvairītos no līdzekļu 

piesavināšanās un dubultas finansēšanas riska; 

167. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi saskaņot pieprasījumu pēc labākiem rezultātiem ar 

pietiekamu līdzekļu pieejamību, lai nodrošinātu tālejošus mērķus, izstrādājot 

visaptverošus un ilgtspējīgus Savienības atbildes pasākumus uz pašreizējām un 

nākotnes problēmām, kuras izraisījusi migrācijas krīze; uzskata, ka sarunas par 

daudzgadu finanšu shēmas (DFS) vidusposma pārskatīšanu ir piemērots forums, kur šīs 

problēmas risināt, nolūkā palielināt minēto fondu budžeta līdzekļus; 
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168. uzskata, ka ne tikai nepietiekams finansējums, bet arī esošo instrumentu 

sadrumstalotība, proti, tas, ka katram no tiem ir savi specifiski mērķi un tie nav 

savstarpēji saistīti, kavē parlamentāru uzraudzību pār to, kā līdzekļi tiek izlietoti, kā arī 

pienākumu konstatēšanu, un tāpēc ir grūti precīzi novērtēt summas, kas ir faktiski 

iztērētas, lai atbalstītu ārējo darbību migrācijas jomā; pauž nožēlu par to, ka tas izraisa 

efektivitātes, pārredzamības un pārskatatbildības trūkumu; uzskata, ka ir nepieciešams 

atkal koncentrēties uz to, kā esošos politikas instrumentus izmantot ar skaidru un 

atjauninātu mērķu struktūru nolūkā palielināt to kopējo efektivitāti un redzamību; 

169. uzskata, ka Savienības ārējās migrācijas izdevumi ir jāizmaksā efektīvāk un tiem ir 

jāatbilst pievienotās vērtības kritērijiem, lai cilvēkiem nodrošinātu pienācīgus dzīves 

apstākļus viņu izcelsmes valstīs un nepieļautu ekonomiskās migrācijas plūsmu 

palielināšanos; 

170. aicina Komisiju sekot līdzi Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras darbībām, 

kurām jāsākas 2016. gada oktobrī, tās novērtēt un konstruktīvi pārskatīt; 

171.  atzinīgi vērtē Savienības trasta fondu izveidi, apņemšanos ārkārtas situācijās līdzekļus 

izmaksāt ātrāk un elastīgāk un apvienot finansējumu no vairākiem avotiem, lai krīzes 

gadījumā reaģētu uz visiem tās aspektiem; 

172. norāda, ka trasta fondi ir viens no ad hoc risinājumiem, kas liecina par to, ka Savienības 

budžetā un daudzgadu finanšu shēmā trūkst resursu un elastības, kas ir vajadzīgi, lai ātri 

un visaptveroši risinātu smagas krīzes situācijas; pauž nožēlu par faktu, ka šādi 

risinājumi apiet budžeta lēmējinstitūciju un tas apdraud budžeta vienotību; 

173. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, kas ir daļa no DFS vidusposma pārskatīšanas, 

izveidot jaunu Eiropas Savienības krīzes rezervi, kas jāfinansē no atceltajām 

apropriācijām, kā papildu instrumentu, lai varētu ātri reaģēt uz steidzami risināmiem 

Savienības jautājumiem; aicina Padomi šo priekšlikumu pilnībā atbalstīt; 

174. vērš uzmanību uz to, cik svarīgi ir panākt, lai būtu pietiekami daudz kontroles 

mehānismu, kas budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras kontekstā ļauj īstenot 

budžeta izpildes rūpīgu politisko pārbaudi; mudina Komisiju nekavējoties rīkoties, lai 

panāktu lielāku budžeta lēmējinstitūcijas un budžeta kontroles iestādes līdzdalību un lai 

trasta fondus un citus mehānismus labāk pielāgotu budžeta normatīviem, šajā nolūkā jo 

īpaši nodrošinot, ka šādi fondi un mehānismi tiek iekļauti Savienības budžetā; 

175. pauž nožēlu, ka Komisija nav sniegusi informāciju par faktiskajiem maksājumiem, un 

aicina Eiropas Komisiju veikt piemērotus pasākumus, lai uzlabotu un vienkāršotu 

kodēšanu finanšu informācijas sistēmā nolūkā labāk izsekot summām, kuras paredzētas 

ārējai darbībai migrācijas jomā, un tās uzraudzītu; 

176. prasa Komisijai izveidot visaptverošu datu krātuvi par Savienības izdevumiem saistībā 

ar migrāciju, tostarp visiem pabeigtajiem, notiekošajiem un plānotajiem projektiem. 

Interaktīvajai datubāzei būtu jānodrošina iesaistītajām personām un pilsoņiem iespēja 

iepazīties ar rezultātiem, kuri izkārtoti pasaules kartē, un arī iespēja meklēt, atlasot 

konkrētu valsti, projektu veidu un attiecīgās summas; 

177. uzskata, ka pārvaldība, izmantojot perspektivēšanu, būtu efektīvāka nekā tikai vienkārši 
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atbildīga politika, piemēram, krīzes pārvaldība ilgtermiņā; 

178. atgādina par Parlamenta nostāju attiecībā uz visaptverošu pieeju migrācijai, kas balstās 

uz jaunu politikas pasākumu kopumu, tostarp saiknes pastiprināšanu starp migrāciju un 

attīstību, pievēršoties migrācijas pamatcēloņu risināšanai un atbalstot migrācijas krīzes 

finansēšanas veidu maiņu. 

XV daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 10/2016 “Lai nodrošinātu pārmērīga 

budžeta deficīta novēršanas procedūras efektīvu īstenošanu, ir vajadzīgi turpmāki 

uzlabojumi” 

179. atzinīgi vērtē konstatējumus un ieteikumus, kas iekļauti Revīzijas palātas īpašajā 

ziņojumā Nr. 10/2016 “Lai nodrošinātu pārmērīga budžeta deficīta novēršanas 

procedūras efektīvu īstenošanu, ir vajadzīgi turpmāki uzlabojumi”; 

180. iesaka Komisijai uzlabot pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras (EDP) 

pārredzamību, regulāri paziņojot par tās veiktajiem valstu novērtējumiem attiecībā uz 

šajā procedūrā paredzēto strukturālo reformu īstenošanu un nodrošinot lielāku 

pārredzamību noteikumu piemērošanā; 

181. uzskata, ka Komisijai pēc apspriešanās ar dalībvalstīm būtu regulāri jāziņo Parlamentam 

par sasniegto progresu katrai valstij izstrādātās EDP īstenošanā; 

182. iesaka Komisijai turpināt progresu attiecībā uz valstu fiskālo padomju iesaistīšanu un 

nodrošināt, lai EDP tiktu oficiāli iesaistīta Eiropas Fiskālā padome; norāda, ka pēdējos 

gados EDP pārredzamība ir uzlabojusies, un atzīst, ka noteiktu politiski jutīgu 

informāciju ne vienmēr var darīt publiski pieejamu; 

183. iesaka EDP vairāk koncentrēties uz valsts parāda samazināšanu; konstatē, ka kopš 

2014. gada beigām tikai 13 dalībvalstīm valsts parāda attiecība pret IKP līmeni ir 

zemāka par 60 %; norāda, ka vairākas dalībvalstis patlaban atrodas lielos parādos, 

neraugoties uz to, ka Savienībā vērojama lēna ekonomikas atlabšana, turklāt valsts 

parāda līmeņi tagad ir augstāki nekā 2010. gadā; 

184. atzīst, ka noteikums par parāda augšējo robežu EDP tika piemērots tikai no 2011. gada; 

uzskata, ka valsts parāda līmeņa pazemināšana, jo īpaši parādu nomāktās valstīs, 

ilgtermiņā ievērojami uzlabos ekonomikas izaugsmi; 

185. iesaka nodrošināt, lai Stabilitātes un izaugsmes paktā tiktu saglabāta pienācīga elastība 

attiecībā uz EDP noteikumu piemērošanu; uzsver: tā kā makroekonomikas politikā var 

rasties neparedzēti notikumi, vajadzētu būt iespējai pareizas ekonomikas pārvaldības 

regulējumu pielāgot, lai ņemtu vērā ekonomikas notikumu attīstību; 

186. uzskata, ka Komisijai būtu jānodrošina, lai EDP noteikumu piemērošana tiktu cieši 

koordinēta ar Eiropas pusgadā pieņemtajiem strukturālās reformas pasākumiem. 

XVI daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 11/2016 “Administratīvās spējas 

stiprināšana bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā — neliela virzība sarežģītā 

situācijā” 
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187. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ziņojumu, atbalsta tajā sniegtos ieteikumus un mudina 

Komisiju ņemt vērā šos ieteikumus, strādājot ar bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas 

Republikas administratīvās spējas stiprināšanu;  

188. pauž bažas par to, ka ir panākts neliels progress administratīvo spēju stiprināšanā un nav 

vērā ņemama progresa tiesību aktu īstenošanā vairākās nozīmīgās jomās, tādās kā 

profesionāla un neatkarīga civildienesta izveide;  

189. norāda, ka cīņā pret korupciju un pārredzamības uzlabošanā vērojams tikai daļējs 

progress;  

190. tomēr norāda, ka Komisijai ir jādarbojas sarežģītā politiskajā kontekstā un tā saskaras ar 

to, ka trūkst politiskās gribas un valsts iestāžu apņēmības risināt atlikušos jautājumus; 

norāda, ka pašreizējā politiskā krīze ietekmēja finansēto projektu sekmīgu īstenošanu; 

191. atbalsta un norāda uz svarīgo lomu, kāda Komisijai ir politiskās krīzes atrisināšanā 

valstī, un atzinīgi vērtē komisāra kā vidutāja iesaistīšanos politiskajā dialogā starp 

pretējiem politiskajiem spēkiem; 

192. aicina Komisiju turpināt strādāt pie dialoga ar visu politisko spektru pārstāvošiem 

politiskajiem vadītājiem, valsts iestādēm un tiesu varas un tiesībaizsardzības 

ekspertiem, lai panāktu vienošanos par aktīvu cīņu pret korupciju un organizēto 

noziedzību, kā arī par stingru pasākumu un mehānismu piemērošanu, lai novērstu 

korupciju un ekonomisko noziedzību atbilstoši valsts krimināllikumam; 

193. stingri iesaka Komisijai izmantot politisko dialogu un kontaktus ar valsts iestādēm, lai 

uzlabotu publiskā iepirkuma sistēmas efektivitāti un publisko izdevumu pārredzamību; 

194. aicina Komisiju par prioritāti uzskatīt cīņu pret korupciju un pauž nožēlu par to, ka nav 

efektīvas valdības stratēģijas cīņai pret korupciju; atkārtoti norāda, ka ir vajadzīga 

stingrāka valsts iestāžu politiskā apņemšanās, lai nodrošinātu ilgtspējīgus rezultātus šajā 

ziņā; 

195. aicina Komisiju izmantot to veiksmīgo projektu sasniegumus, kuri ir ilgtspējīgi, kuriem 

ir skaitļos izsakāma pievienotā vērtība un kuri tikuši īstenoti un izmantoti atbilstoši 

noteikumiem saistībā ar IPA II;  

196. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir apstiprinājusi projektus, kuros galvenā uzmanība 

pievērsta pilsoniskās sabiedrības organizācijām; aicina Komisiju turpināt šādu praksi un 

veidot ciešas saites ar vietējām NVO; 

197. mudina Komisiju izstrādāt projektus, kas stiprinātu trauksmes cēlēju tiesības un 

stāvokli, kad tie pievērš sabiedrības uzmanību korupcijas un krāpšanas gadījumiem; 

198. norāda, ka, lai gan daudzi projekti tika labi pārvaldīti, rezultāti ne vienmēr bija 

ilgtspējīgi vai pat netika sasniegti; norāda arī to, ka projekti ne vienmēr atbilda 

saskaņotai pieejai, kuras mērķis būtu administratīvās spējas stiprināšana; aicina 

Komisiju uzlabot stratēģisko plānošanu un nodrošināt projektu ilgtspējību un 

dzīvotspēju, izvirzot to kā vienu no projektu priekšnoteikumiem; 
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199. aicina Komisiju arī turpmāk ievērot pareizas finanšu pārvaldības principus; aicina 

Komisiju palīdzēt izstrādāt projektus, kuri kalpotu arī par atspēriena punktu tālākām 

investīcijām šajā valstī; mudina Komisiju par prioritāti uzskatīt projektus ar augstu 

potenciālu svarīgākajās jomās, tādās kā publiskais iepirkums vai atlases procedūras, un 

nefinansēt projektus, kuriem ir mazas iespējas būt ilgtspējīgiem; 

200. mudina Komisiju elastīgi reaģēt uz neparedzētiem notikumiem, vai nu laicīgi piešķirot 

attiecīgus resursus, vai arī tos samazinot, lai risinātu radušās problēmas.  

XVII daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 12/2016 “Aģentūru dotāciju izlietojums: 

ne vienmēr atbilstīgs vai uzskatāmi efektīvs” 

201. atzinīgi vērtē ziņojumu par aģentūru dotāciju izlietojumu un turpinājumā izklāsta savus 

apsvērumus un ieteikumus; 

202. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas konstatējumus un ieteikumus; 

203. norāda uz Komisijas un iesaistīto aģentūru atbildēm, kurās cita starpā ir minēta svarīga 

informācija par pasākumiem, kas pieņemti pēc revīziju veikšanas; 

204. uzsver, ka aģentūras ir atbildīgas par daudzgadu un ikgadējo plānošanu, kā arī par 

dotāciju darbību īstenošanu (praktisku un finansiālu); tādēļ uzskata, ka dotāciju darbību 

efektīva pārvaldība, ko veic aģentūras, ir ārkārtīgi būtiska, lai īstenotu Savienības 

mērķus un politiku; 

205. norāda uz Revīzijas palātas konstatējumu, ka kopumā revidētās aģentūras piešķīra un 

izmaksāja dotācijas saskaņā ar noteikumiem; 

206. tomēr konstatē, ka Revīzijas palāta ir atradusi zināmas nepilnības attiecībā uz 

finansēšanas iespējām, piešķiršanas procedūrām, kontroles sistēmām un darbības 

izpildes novērtēšanu un sniegusi piecus ieteikumus šo nepilnību novēršanai; 

207. norāda, ka aģentūru stratēģiskais pamatojums un finansēšanas rīka izvēle varētu 

palielināt šā rīka efektivitāti un lietderību un tādējādi to uzdevumu īstenošanu; uzsver, 

ka, ja ex ante novērtējumiem neseko pienācīgi turpmākie pasākumi, aģentūras tā 

rezultātā var izvēlēties nepiemērotus finansēšanas instrumentus un neatbilstīgi plānot 

dotācijas; 

208. pauž nožēlu par to, ka aģentūru dotāciju darbību kopīgie apraksti ir plaši un tiešo 

rezultātu izklāsts — vispārīgs, tādēļ gada darba plāni ir nepilnīgi; 

209. norāda, ka ir svarīgi saskaņot aģentūru dotāciju darbības ar to pilnvarām un 

stratēģiskajiem mērķiem; tādēļ mudina visas aģentūras ieviest specifiskas vadlīnijas un 

kritērijus, kas palīdzētu izvēlēties konkrētu finansēšanas rīku, pamatojoties uz analīzi 

par aģentūras vajadzībām, resursiem, īstenojamajiem mērķiem, iespējamajiem dotāciju 

saņēmējiem, kā arī nepieciešamo konkurences līmeni un iepriekšējās izvēlēs gūto 

pieredzi;  

210. norāda, ka aģentūru darba programmās jānorāda darbības, ko paredzēts īstenot, 

izmantojot dotācijas, konkrētie mērķi un paredzamie rezultāti, kuri tiks panākti, 
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īstenojot dotāciju darbības, kā arī plānotie finanšu resursi un cilvēkresursi, kas 

nepieciešami šo dotāciju darbību īstenošanai; 

211. uzskata, ka stratēģisko mērķu, plānoto rezultātu un ietekmes noteikšanai ir ļoti liela 

nozīme, lai sasniegtu skaidri noteiktus ikgadējās plānošanas mērķus; 

212. uzsver, ka dažas aģentūras to reglamentējošo noteikumu dēļ ir spiestas izmantot 

dotāciju procedūras; tomēr ar bažām norāda, ka aģentūras sistemātiski neizvērtēja visas 

pieejamās finansēšanas iespējas un dotācijas ne vienmēr bija piemērotākais instruments; 

turklāt norāda uz Revīzijas palātas novērojumu, ka dotāciju piešķiršanas procedūrās 

salīdzinājumā ar iepirkumu tiek izmantoti stingrāki atbilstības kritēriji un ne tik stingri 

finansējuma piešķiršanas kritēriji, tādēļ tam nevajadzētu būtu pirmajai finansēšanas 

iespējai; tomēr uzskata, ka būtu rūpīgi jānodrošina līdzsvars starp šīm dotāciju 

procedūru nepilnībām un publiskā iepirkuma procedūru administratīvajām izmaksām, 

un tādēļ nepiekrīt Revīzijas palātas novērojumam, ka pirmajai finansēšanas iespējai 

vajadzētu būt publiskajam iepirkumam; 

213. pauž bažas par Revīzijas palātas novērojumu, ka iesaistītās aģentūras nav ieviesušas 

pienācīgas uzraudzības sistēmas un ex post pārbaudes; aicina aģentūras izstrādāt ex post 

novērtējumus, lai uzlabotu veikto uzraudzību un ziņošanu par darbībām, kas finansētas 

ar dotācijām; 

214. uzsver, ka rezultātu uzraudzība un izvērtēšana ir ļoti svarīga publiskās pārskatatbildības 

nodrošināšanai un visaptverošas informācijas sniegšanai politikas veidotājiem; akcentē, 

ka tas ir vēl svarīgāk attiecībā uz aģentūrām to decentralizētā rakstura dēļ; aicina 

aģentūras ieviest dotāciju uzraudzības un ziņošanas sistēmas, pamatojoties uz 

galvenajiem izpildes rādītājiem, kas vērsti uz koprezultātu un ietekmi, kā arī 

pamatojoties uz ex post novērtējuma rezultātiem; uzskata, ka galvenajiem 

rezultatīvajiem rādītājiem ir būtiska nozīme progresa, ietekmes un rezultātu uzraudzībai 

un novērtēšanai; 

215. ar bažām norāda, ka galvenie rezultatīvie rādītāji joprojām ir vairāk vērsti uz 

ieguldījumu vai tiešajiem rezultātiem nekā uz koprezultātu un ietekmi; aicina aģentūras 

savus galvenos rezultatīvos rādītājus izstrādāt stratēģiskāk un balstīt tos uz rezultātiem 

un ietekmi; 

216. aicina aģentūras izstrādāt un veikt riska novērtējumu par to gada darba plāniem, lai 

uzlabotu efektivitāti, nodrošinot precīzāku īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu; 

217. iesaka stratēģiski piešķirt finanšu instrumentus attiecībā uz īstermiņa mērķiem, lai 

uzlabotu finansēšanas lēmumu precizitāti; 

218. aicina ES aģentūru tīklu palīdzēt aģentūrām uzlabot to finansēšanas procedūras un jo 

īpaši ar tām saistītās darbības izpildes uzraudzības procedūras; 

219. jo īpaši akcentē Revīzijas palātas konstatējumus attiecībā uz dotāciju procedūrām un 

nepieciešamību nodrošināt pārredzamību, vienlīdzīgu attieksmi un izvairīties no 

iespējamiem interešu konfliktiem; aicina attiecīgās aģentūras īstenot Revīzijas palātas 

ieteikumus pēc iespējas ātrāk; 
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220. aicina aģentūras, kuras piemēro īpašas dotāciju piešķiršanas procedūras, ieviest oficiālas 

iekšējās procedūras, kas reglamentē pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principu 

ievērošanu un pasargā no iespējama interešu konflikta; tādēļ uzsver, ka aģentūrām 

jāstiprina pārbaudes sistēmas saistībā ar dotēto projektu īstenošanu; 

221. aicina Komisiju un šajā īpašajā ziņojumā revidētās aģentūras sniegt Parlamentam 

jaunāko informāciju par šo ieteikumu īstenošanu. 

XVIII daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 13/2016 “ES palīdzība valsts pārvaldes 

stiprināšanai Moldovā”  

222. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ziņojumu, atbalsta tajā sniegtos ieteikumus un mudina 

Komisiju ņemt vērā šos ieteikumus, strādājot ar Moldovas Republikas administratīvās 

spējas stiprināšanu; 

223. ar bažām konstatē, ka Savienība ir tikai daļēji palīdzējusi stiprināt valsts pārvaldes 

iestādes un Revīzijas palāta ir konstatējusi vairākus trūkumus, tostarp revidēto 

programmu un projektu plānošanā un īstenošanā; 

224. tomēr norāda, ka Komisijai ir jādarbojas sarežģītā politiskajā kontekstā un tā saskaras ar 

plaši izplatītu korupciju un daudziem trūkumiem valsts iestādēs, piemēram, pārmērīga 

birokrātija, nepietiekamas uzmanības pievēršana pamatfunkcijām, liela darbinieku 

mainība, zema efektivitāte un pārskatatbildības trūkums; turklāt norāda, ka Moldovu ir 

smagi skārusi politiska nestabilitāte, ekonomikas krīze, dziļa nabadzība un masveida 

emigrācija;   

225. norāda — lai gan konkrētajai politiskajai situācijai un ārējiem faktoriem bija nozīmīga 

loma budžetā paredzēto programmu sekmīgā īstenošanā un daudzos gadījumos viss 

tiešām noritēja labi bez Komisijas kontroles, bija konkrēti trūkumi, kurus Komisija būtu 

varējusi novērst; 

226. norāda, ka starp Revīzijas Palātas konstatētajām nepilnībām bija Eiropas Komisijas lēnā 

atbildes reakcija uz negaidītiem notikumiem, programmu ne pārāk labā saskaņotība ar 

Moldovas valsts stratēģijām, vērienīgu mērķu trūkums, neskaidri un neprecīzi 

nosacījumi, kā arī pamatojuma neesamība attiecībā uz papildu stimulējošu līdzekļu 

piešķiršanu;  

227. aicina Komisiju mudināt Moldovas partnerus izstrādāt sistemātiskas, skaidri formulētas 

valsts stratēģijas, kurās būtu skaidri un izmērāmi mērķi, un programmu izstrādi valstī 

vairāk sasaistīt ar šīm stratēģijām;  

228. mudina Komisiju izmantot ex ante novērtējumus, lai skaidri novērtētu finansējuma 

vajadzības un izveidotu mērķtiecīgu un pamatotu budžeta plānošanu;  

229. aicina Komisiju par prioritāti uzskatīt cīņu pret korupciju un pauž nožēlu par to, ka nav 

patiesi efektīvas valdības stratēģijas cīņai pret korupciju; atzinīgi vērtē to, ka 

premjerministra birojā ir iecelts augsta līmeņa padomdevējs korupcijas apkarošanas 

jautājumā; tomēr atkārtoti norāda, ka ir vajadzīga vērienīgāka un efektīvāka stratēģija, 

kā arī stingrāka valsts iestāžu politiskā apņemšanās, lai nodrošinātu ilgtspējīgus 
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rezultātus šajā ziņā; aicina valsts iestādes prioritārā kārtā koncentrēties uz cīņu pret 

korupciju un nodrošināt lielāku pārredzamību un integritāti valsts pārvaldē;  

230. aicina Komisiju turpināt dialogu ar visu politisko spektru pārstāvošiem politiskajiem 

vadītājiem, valsts iestādēm un tiesu varas un tiesībaizsardzības ekspertiem, lai panāktu 

vienošanos par aktīvu cīņu pret korupciju un organizēto noziedzību, kā arī par stingru 

pasākumu un mehānismu piemērošanu, lai novērstu korupciju un ekonomisko 

noziedzību atbilstoši valsts krimināllikumam; 

231. mudina Komisiju izstrādāt projektus, kas stiprinātu trauksmes cēlēju tiesības un 

stāvokli, kad tie pievērš sabiedrības uzmanību korupcijas un krāpšanas gadījumiem; 

232. norāda, ka galvenās atbalsta sniegšanas metodes ir nozaru budžeta atbalsts (74 % no 

atbalsta) un projekti; ar nožēlu norāda, ka budžeta atbalstam ir bijusi ierobežota ietekme 

uz valsts pārvaldes stiprināšanu;  

233. ar bažām norāda, ka nozaru budžeta atbalsta metode ir ļoti riskants veids, kā sadalīt 

budžetu, jo īpaši Moldovas situācijā, kad valsts pārvaldi ir paralizējusi milzīga korupcija 

un dominē vietējie oligarhi; aicina Komisiju pārskatīt izmantotās metodes, pamatojoties 

uz padziļinātu riska analīzi;  

234. aicina Komisiju izmantot metodes, kas Moldovas pilsoņiem sniegtu redzamus un 

taustāmus rezultātus;   

235. norāda, ka projektu plānojums kopumā bija atbilstošs, lai gan tiem trūka koordinācijas 

attiecībā uz tvērumu un grafiku, un tehniskā palīdzība administratīvās spējas attīstīšanai 

atnāca vēlāk, nekā vajadzīgs;  

236. pauž nožēlu par to, ka, lai gan projekti kopumā sniedza gaidāmo iznākumu, rezultāti ne 

vienmēr bija ilgtspējīgi, pie kā daļēji ir vainojama politiskā griba un ārējie faktori; 

aicina Komisiju izmantot to veiksmīgo projektu sasniegumus, kuri ir ilgtspējīgi, kuriem 

ir skaitļos izsakāma pievienotā vērtība un kuri tikuši īstenoti un izmantoti atbilstoši 

noteikumiem; aicina Komisiju uzlabot stratēģisko plānošanu un nodrošināt projektu 

ilgtspējību un dzīvotspēju, izvirzot to kā vienu no projektu priekšnoteikumiem; 

237. norāda, ka projekti daļēji ir sekmējuši valsts pārvaldes stiprināšanu, tomēr tie ne 

vienmēr atbilda Moldovas administrācijas vajadzībām vai mērķiem; aicina Komisiju 

nodrošināt, lai projekti vairāk atbilstu konkrētās valsts vajadzībām; 

238. aicina Komisiju arī turpmāk ievērot pareizas finanšu pārvaldības principus; aicina 

Komisiju palīdzēt izstrādāt projektus, kas kalpotu par atspēriena punktu turpmākām 

investīcijām šajā valstī un nodibināt sadarbību ar starptautiskajām finanšu iestādēm šajā 

jomā; mudina Komisiju par prioritāti uzskatīt projektus ar augstu potenciālu 

svarīgākajās jomās, tādās kā publiskais iepirkums vai atlases procedūras, un nefinansēt 

projektus, kuriem ir mazas iespējas būt ilgtspējīgiem; 

239. ar bažām norāda — lai gan 2012. gadā Komisija izstrādāja sistemātiskāku riska analīzi, 

augsta līmeņa koordinācijas komitejas budžeta atbalsta darbībām un agrīnās 

brīdināšanas sistēmu jauniem riskiem, tā nevarēja laikus atklāt “gadsimta zādzību”, kurā 

notika 1 miljarda ASV dolāru piesavināšanās no noguldītāju līdzekļiem, iespējams, arī 
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no Savienības finanšu iemaksām, kas beidzās ar lielu korupcijas skandālu; norāda, ka 

budžeta atbalsta maksājumi beidzot tika apturēti 2015. gada jūlijā un kā to atsākšanas 

nosacījums tika prasīts uzlabot makroekonomikas un fiskālo situāciju un noslēgt 

nolīgumu ar SVF; 

240. aicina Komisiju uzlabot agrīnās brīdināšanas sistēmu un riska analīzi, lai varētu ātrāk un 

elastīgāk reaģēt uz iespējamiem riskiem;  

241. konstatē, ka administratīvās spējas veidošana Moldovā ir ļoti būtiska, jo valstij nav 

pilnīgas kontroles pār visu tās teritoriju, kas stimulē prokrieviski noskaņotu spēku 

separātisma tendences; atgādina, ka Moldovai ir Eiropas perspektīva un tādēļ tā ir 

Savienības stratēģiskā partnere; 

242. pauž nožēlu par to, ka Moldovas nepārtrauktā politiskā nestabilitāte atstāj ilgstošu 

negatīvu ietekmi uz uzticību valsts demokrātiskām institūcijām, ierobežojot virzību uz 

demokrātiju, samazinot atbalstu Savienības integrācijai un palielinot prokrieviski 

noskaņotu politisko iniciatīvu skaitu;  

243. aicina Komisiju turpināt sadarboties ar Moldovu, lai nostiprinātu Eiropas Savienības un 

Moldovas politisko asociāciju un ekonomisko integrāciju; uzsver, cik svarīgs ir 

Savienības atbalsts, ieteikumi un prioritāro reformu uzraudzība nolūkā novērst valsts 

iestāžu politizēšanu un sistēmisku korupciju, kā arī valsts pārvaldes reforma, lai šos 

mērķus sasniegtu. 

XIX daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 14/2016 “ES politikas iniciatīvas un 

finansiālais atbalsts romu integrācijai: pēdējā desmitgadē panākts ievērojams progress, 

taču dalībvalstīm jāiegulda papildu darbs” 

244. patur prātā Līguma par Eiropas Savienību 2. pantu, ES Pamattiesību hartu, 

Direktīvu 2000/43/EK par rasu līdztiesību, Direktīvu 2000/78/EK par vienlīdzīgu 

attieksmi pret nodarbinātību un profesiju un Direktīvu 2004/38/EK par tiesībām brīvi 

pārvietoties un uzturēties Savienībā; 

245. atzinīgi vērtē Padomes 2008. gada Pamatlēmumu par cīņu pret rasismu un ksenofobiju1, 

Parlamenta 2011. gada 9. marta rezolūciju par stratēģiju romu integrācijai2, Komisijas 

2011. gada paziņojumu par ES programmu attiecībā uz romu integrācijas valsts 

stratēģijām līdz 2020. gadam3, Padomes 2013. gada ieteikumu par efektīviem romu 

integrācijas pasākumiem dalībvalstīs4, kā arī Komisijas 2015. gada 17. jūnija 

paziņojumu “Ziņojums par ES programmas attiecībā uz romu integrācijas valsts 

stratēģijām īstenošanu (2015. gads)”;

                                                 
1  Padomes 2008. gada 28. novembra Pamatlēmums 2008/913/TI par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret 

noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm. 
2  Padomes 2008. gada 28. novembra Pamatlēmums 2008/913/TI par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret 

noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm. 
3 Komisijas 2011. gada 5. aprīļa paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES programma attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām līdz 

2020. gadam” (COM(2011)0173 final — Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts). 
4  OV C 378, 24.12.2013., 1. lpp. 
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246. atgādina, ka romu integrācija ir atkarīga no viņu iekļautības un viņu spējas izmantot tās 

pašas tiesības, kas ir atzītas par visu ES pilsoņu — pie kuriem viņi pilnībā pieder — 

tiesībām;

247. atgādina par kopīgajiem pamatprincipiem romu iekļaušanai, proti, desmit kopīgajiem 

pamatprincipiem1, kas pirms iekļaušanas Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības 

un patērētāju tiesību aizsardzības padomes 2009. gada 8. jūnija sanāksmes secinājumu 

pielikumā tika izskatīti Eiropas platformas romu iekļaušanai pirmajā sanāksmē, kura 

notika 2009. gadā Prāgā; 

248. atbalsta Revīzijas palātas ieteikumus un mudina Komisiju un dalībvalstis pēc iespējas 

drīzāk īstenot Revīzijas palātas ieteikumus; 

249. pauž nožēlu par to, ka 2007.–2013. gada plānošanas periodā romu integrācijai netika 

pievērsts pietiekami daudz uzmanības; aicina Savienības turpmākās pamatstratēģijas 

izstrādē labāk ņemt vērā grūtības saistībā ar iekļaušanu un diskrimināciju, ar ko saskaras 

romi un citas marginalizētas kopienas;

250. pauž nožēlu par to, ka Revīzijas palātas veiktajā apsekojumā nav ņemts vērā plašāks to 

valstu loks, kurās romi veido būtisku sabiedrības daļu, piemēram, Slovākija, Grieķija 

vai Francija;

251. aicina dalībvalstis noteikt nelabvēlīgā situācijā esošās personas, kurām tās vēlētos 

pievērsties saistībā ar vajadzībām un problēmām, ar ko minētās personas saskaras, un, 

piešķirot Eiropas fondu finansējumu, pievērst īpašu uzmanību romu tautības 

iedzīvotājiem; 

252. pauž nožēlu par to, ka kohēzijas politikas fondu — kas ir vienīgie fondi, kurus var 

izmantot ar romu iekļaušanu, integrāciju un pret tiem vērstās diskriminācijas 

apkarošanu saistītiem projektiem, — sarežģītība neļauj pietiekami veicināt romu 

iekļaušanu un nodrošināt viņu iespējas izmantot savas tiesības; 

253. uzskata, ka tādēļ šķiet nepieciešams, lai katra dalībvalsts pieņemtu ceļvedi nolūkā 

analizēt normatīvo un administratīvo aktu faktisko ietekmi, un, izmantojot fondus, tiktu 

sniegts atbalsts romiem un apzinātas resursu un administratīvo spēju stiprināšanas 

vajadzības valsts, reģionālā un vietējā līmenī, lai palīdzētu īstenot un pārvaldīt 

projektus, kuru mērķis ir veicināt romu iekļaušanu, integrāciju un pret viņiem vērstās 

diskriminācijas apkarošanu; 

254. aicina Komisiju sniegt detalizētu informāciju par romiem pieejamo finansējumu, 

analizēt pastāvošos šķēršļus un tos ņemt vērā, vienkāršojot fondus; 

255. atzīst — izmantojot Eiropas struktūrfondus un investīciju fondus, ir svarīgi izvēlēties 

ilgtermiņa projektus marginalizētu romu kopienu atbalstam;

256. uzsver, ka ir jāievieš elastīgāki atlases kritēriji attiecībā uz projektiem, kas paredzēti 

romu un citu marginalizētu kopienu iekļaušanai;

                                                 
1  Skatīt īpašā ziņojuma Nr. 14/2016 III pielikumu, 74.–76. lpp. 
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257. aicina Komisiju nākamajā plānošanas periodā vai darbības programmu pārskatīšanā 

nodrošināt, ka romu integrācijas mērķi, kas iekļauti romu integrācijas valsts stratēģijās, 

tiek ietverti Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu regulējumā visos darbības 

līmeņos;

258. mudina dalībvalstis un Komisiju sniegt attiecīgus un saskaņotus statistikas datus par 

romiem, kas ļautu labāk izvērtēt viņu sociālo, administratīvo un ekonomisko iekļautību;

259. uzstāj, ka atstumtība mājokļa jomā, bezpajumtniecība, atstumtība izglītības jomā, 

bezdarbs un diskriminācija attiecībā uz piekļuvi darbam bieži ir marginalizācijas 

pamatelementi; tādēļ uzsver, ka liela nozīme ir mājokļa, izglītības un nodarbinātības 

iespēju jomā integrētām iniciatīvām romu un citu marginalizētu kopienu atbalstam;

260. uzsver, ka būtisks šķērslis pret romiem vērstās diskriminācijas apkarošanā ir tas, ka par 

diskriminācijas gadījumiem tiek ļoti reti ziņots tādām organizācijām vai iestādēm kā 

policija vai sociālie dienesti; tādēļ aicina dalībvalstis iekļaut stratēģiju, ar ko novērst 

institucionālo diskrimināciju un mazināt romu uzticības trūkumu iestādēm;

261. aicina Komisiju sadarbībā ar marginalizēto kopienu pārstāvjiem, jo īpaši romu tautības 

iedzīvotāju pārstāvjiem, un specializētajām iestādēm izveidot dalībvalstu publiskā 

sektora iestādēm paredzētu apmācības ciklu cīņai pret diskriminējošu praksi un rādīt 

labu piemēru, lai ar pārdomātu, konstruktīvu un efektīvu dialogu veicinātu iekļautību;

262. atgādina, ka Savienībai ir Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma, kurai 

piešķirti EUR 900 miljoni 2014.–2020. gada periodam un kurā īpašu uzmanību pievērš 

neaizsargātām personām un cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību;

263. aicina Komisiju apsvērt tāda Eiropas fonda izveidi, kas būtu īpaši veltīts romu un citu 

marginalizētu kopienu iekļaušanai, un aicina Komisiju nodrošināt, ka šāda fonda 

izdevumi tiek atbilstoši kontrolēti; 

264. aicina Komisiju īstenot reālu Eiropas stratēģiju romu iekļaušanai — Eiropas rīcības 

plānu, ko sagatavotu un piemērotu visos politiskajos un administratīvajos līmeņos, 

piesaistot romu kopienas pārstāvjus, un kas balstītos uz vienlīdzības, iespēju izmantot 

tiesības un nediskriminācijas pamatvērtībām; uzsver, ka ar šo stratēģiju ir jāveicina 

īstena romu iekļaušana un viņu piekļuve izglītībai, nodarbinātībai, mājoklim, kultūrai, 

veselības aprūpei, sabiedriskajām lietām un apmācībai, kā arī viņu iespējas brīvi 

pārvietoties Savienībā;

265. norāda, ka dalībvalstis tomēr ir atbildīgas par to, lai tiktu veikti visi pasākumi, kas 

vajadzīgi romu atbalstam, un lai tiktu nodrošināts, ka dalībvalstu tiesību aktu un tiesības 

kopumā to teritorijā tiek piemērotas vienoti, nepieļaujot nekādu diskrimināciju. 

XX daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 15/2016 “Vai Komisija efektīvi pārvaldīja 

humāno palīdzību iedzīvotājiem, kuri cieš no konfliktiem Āfrikas Lielo ezeru reģionā” 

266. atzinīgi vērtē īpašo ziņojumu, kas veltīts to risku izvērtējumam, kuri saistīti ar uz 

rezultātiem vērstu pieeju Savienības attīstības un sadarbības pasākumos, un turpinājumā 

izklāsta savus apsvērumus un ieteikumus; 
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267. atzinīgi vērtē konstatējumus, kuri liecina, ka humānā palīdzība tikusi pārvaldīta efektīvi, 

īpaši grūtos darba apstākļos, kurus raksturo nedrošība un neparedzamība, kas efektīvu 

īstenošanu padara tiešām problemātisku; 

268. aicina Komisiju turpināt centienus sasaistīt neatliekamo palīdzību, rehabilitāciju un 

attīstību (LRRD), kad vietējie apstākļi to ļauj. To, iespējams, varētu atbalstīt ar 

pastāvīgu dienestu sadarbības platformu LRRD jomā. Šādu platformu cita starpā varētu 

izmantot, lai noteiktu iespējamās programmas, ko vajadzētu apvienot; uzskata, ka, kad 

vien iespējams, ir jāveido integrētas pieejas ar skaidri norādītiem sadarbības mērķiem 

un saskaņotu valsts/reģiona stratēģiju attiecībā uz visām ieinteresētajām personām; 

269. turklāt mudina Komisijas dienestus nodrošināt labāku pāreju no humānās palīdzības 

īstermiņa pasākumiem uz ilgtermiņa attīstības pasākumiem un saskanīgu koordināciju 

ne tikai dažādu Savienības dalībnieku starpā, bet arī ņemt vērā valsts prioritātes un citas 

starptautiskas organizācijas, izmantojot vienotas humānās palīdzības un attīstības 

sistēmas kopēju stratēģiju;  

270. uzskata, ka būtu jāveic humānās palīdzības pasākumu reālo rezultātu sistēmisks 

novērtējums, izvērtējot arī administratīvās izmaksas attiecīgajā reģionā un vairāk 

koncentrējoties uz efektivitāti, kā arī izstrādājot iespējamus kritērijus kopīgiem un 

regulāri sastopamiem izmaksu posteņiem;  

271. mudina, kad vien iespējams, labāk pielāgot grafikus intervences videi, lai novērstu 

ilgstošu un dārgu pagarināšanu; 

272. aicina attiecīgās Savienības un ANO iestādes pilnībā ievērot un īstenot Finanšu un 

administratīvo pamatnolīgumu; aicina Komisiju ziņot Parlamentam par nolīguma un ar 

to saistīto pamatnostādņu īstenošanu un noteikt, kurās jomās ir vajadzīgi uzlabojumi, un 

šajā saistībā sniegt attiecīgus priekšlikumus; 

273. atgādina, ka ANO un starptautisko organizāciju ziņojumiem būtu jānodrošina 

visprecīzāki dati iespējamā finansējuma izsekojamībai, salīdzinājums ar palīdzības 

sniegšanas operacionālajiem aspektiem, par kuriem vienošanās notikusi intervences 

sākumā, kā arī jāsniedz Komisijas dienestiem noderīga atgriezeniskā saite; uzsver, ka ir 

svarīgi, lai partnerorganizācijas savlaicīgi iesniegtu Komisijai ziņojumus, tādējādi dodot 

iespēju ātri īstenot vai pielāgot humānās palīdzības un finansējuma veidus;  

274. uzsver, ka ir jāuzlabo ANO pārskatatbildība un pārredzamība saistībā ar Savienības 

resursu izlietojumu un sniegumu starptautiski apstiprinātu humānās palīdzības un 

attīstības stratēģisko ieviržu un mērķu īstenošanā; 

275. aicina Komisiju ieviest rezultātu novērtējumus humānās palīdzības īstenošanas plānu 

līmenī, lai būtu iespējams veikt šo plānu salīdzinošu analīzi un dalīties ar paraugpraksi; 

276. pauž nožēlu par to, ka dominē nepilnīga vai nepietiekami uz rezultātu vērsta 

informācija, kas traucē Komisijai pienācīgi veikt uzraudzības funkciju; 

277. uzstāj, ka ir jāsasniedz visaugstākais pārredzamības un iestāžu atbildīguma līmenis 

visos līmeņos, nodrošinot piekļuvi izsmeļošai un precīzai budžeta informācijai un 

finanšu datiem saistībā ar Savienības finansētajiem projektiem, lai Parlaments varētu 
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veikt pārbaudi. 

XXI daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 16/2016 “ES izglītības mērķi: programmas 

saskaņotas, bet darbības rezultātu mērīšanā ir trūkumi” 

278. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ziņojumu, atbalsta tajā sniegtos ieteikumus un pauž 

gandarījumu, ka Komisija tiem piekrīt un ņems tos vērā; 

279. atzinīgi vērtē to, ka Komisija savā ESIF tiesiskajā regulējumā (2014–2020) ir īstenojusi 

iepriekšējos Revīzijas palātas ieteikumus, tādējādi radot iespēju nodrošināt līdzekļu 

lielāku atdevi, piemēram, izmantojot darbības rezultātu sistēmu un rezervi, ex ante 

nosacījumus un vienotus tiešo rezultātu un koprezultātu rādītājus; 

280. uzsver, ka ir nepieciešama koncentrēšanās uz izpildi un rezultātiem, un pauž 

gandarījumu, ka jaunais tiesiskais regulējums, kas attiecas uz 2014.–2020. gada 

plānošanas periodu, ietver noteikumus attiecībā uz dalībvalstu ziņojumiem par 

rezultātiem; 

281. norāda uz nepilnībām darbības rezultātu mērīšanā, jo īpaši attiecībā uz mērķu un tiešo 

rezultātu/koprezultātu rādītājiem 2007.–2013. gada periodā īstenotajiem projektiem; 

pauž nožēlu, ka rezultātu rādītāji joprojām nav pilnībā uzticami, un sagaida, ka šis 

trūkums tiks novērsts 2014.–2020. gada plānošanas perioda otrajā pusē;  

282. atzinīgi vērtē tendenci samazināties izglītību priekšlaicīgi pametušo skaitam un 

palielināties augstāko izglītību ieguvušo skaitam; aicina dalībvalstis pielāgot savus 

konkrētos valsts mērķus Savienības mērķim, lai labāk sasniegtu izglītības mērķus; 

283. norāda, ka ir noteikts mērķis līdz 2020. gadam panākt 82 % nodarbinātības līmeni 

neseno absolventu vidū Savienībā un ka četras no piecām apmeklētajām dalībvalstīm šo 

mērķi pagaidām nav sasniegušas; norāda, ka četras attiecīgās dalībvalstis saskārās ar 

nopietnu ekonomikas krīzi, no kuras tās tikai tagad sāk atgūties; uzskata, ka šīs 

dalībvalstis joprojām var sasniegt vai pat pārsniegt šo mērķi; 

284. uzsver, ka ir svarīgi izglītībā saglabāt pietiekamu Savienības investīciju līmeni, ņemot 

vērā ciešo saikni starp izglītības iegūšanu un nodarbinātības iespējām. 

XXII daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 17/2016 “ES iestādes var darīt vairāk, lai 

atvieglotu piekļuvi to publiskajam iepirkumam” 

285. atzinīgi vērtē konstatējumus un ieteikumus, kas iekļauti Revīzijas palātas īpašajā 

ziņojumā Nr. 17/2016 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “ES iestādes 

var darīt vairāk, lai atvieglotu piekļuvi to publiskajam iepirkumam”; 

286. aicina palielināt publiskā iepirkuma pārredzamību Savienības iestādēs, kā arī valstu 

līmenī, nodrošinot to dokumentu un datu publisku pieejamību, kas attiecas uz publisko 

iepirkumu; uzskata, ka Savienības iestāžu ar iepirkumu saistītās darbības internetā ir 

slikti pamanāmas, informācija ir nepietiekama, neskaidra un izkliedēta pa daudzām 

dažādām tīmekļa vietnēm; 
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287. stingri atbalsta Revīzijas palātas ieteikumu Savienības iestādēm izveidot kopīgu 

elektronisku vienas pieturas aģentūru to iepirkuma pasākumiem, lai ekonomikas 

dalībnieki visu attiecīgo informāciju varētu atrast vienā tiešsaistes vietnē un, izmantojot 

šo tīmekļa vietni, varētu sazināties ar Savienības iestādēm; uzskata, ka iepirkuma 

procedūras, tostarp informācija par piemērojamajiem noteikumiem, uzņēmējdarbības 

iespējas, attiecīgie iepirkuma procedūras dokumenti, piedāvājumu iesniegšana un visa 

pārējā saziņa starp iestādēm un ekonomikas dalībniekiem būtu jāorganizē, izmantojot 

šādu vienas pieturas aģentūru; 

288. prasa, lai informācija Komisijas tīmekļa vietnē par Eiropas līdzekļiem, kas tiek maksāti 

visām dalībvalstīm, tiktu publicēta vienā no trim iestāžu darba valodām un ietvertu 

visām dalībvalstīm vienādus datus, vismaz informāciju par līguma vērtību un 

priekšmetu, līgumslēdzēja identitāti, apakšlīgumslēdzēja identitāti (ja tāds ir), līguma 

darbības ilgumu un informāciju par to, vai ir pieejami jebkādi papildu dokumenti; 

norāda, ka tādējādi visu dalībvalstu NVO un pilsoņi varēs sekot līdzi tam, kā tiek tērēta 

viņu nauda, un projektu izmaksu efektivitātei; 

289. uzsver, ka līgumslēdzējas iestādes ir atbildīgas par to, lai nodrošinātu tādu publisko 

iepirkumu, kas būtu balstīts uz tirgu, radītu pietiekamu daudzumu piedāvājumu un 

visiem ekonomikas dalībniekiem nodrošinātu līdzsvarotu piekļuvi; piekrīt Revīzijas 

palātai, ka saistībā ar notiekošo Savienības Finanšu regulas 2016. gada pārskatīšanu 

Komisijai būtu jāiesniedz priekšlikums par vienotu publiskā iepirkuma noteikumu 

kopumu; uzsver, ka jo īpaši būtu jāveicina mazo un vidējo uzņēmumu līdzdalība pretēji 

pašreizējai situācijai, kurā ieguvēji ir tikai lielie ekonomikas dalībnieki; uzskata, ka 

noteikumi par tirgus izpēti pirms ēku līgumu slēgšanas un par iepirkuma procedūrām 

piemērojamo valodu režīmu būtu jāietver vienotā noteikumu kopumā un būtu jāpamato 

novirzes no Iepirkuma direktīvas1; 

290. atgādina, ka līgumslēdzēju iestāžu īstenotā slēgtu iepirkuma procedūru izmantošana 

attur potenciālos pretendentus un rada šķēršļus pārredzamībai un informācijai par to, kā 

tiek izmantota nodokļu maksātāju nauda; uzsver, ka Padome slēgtās procedūras ir 

izmantojusi lielākai daļai savu iepirkuma konkursu un ka visas Savienības iestādes kopā 

laikposmā no 2010. līdz 2014. gadam 25 % vai vairāk gadījumu tiesības slēgt savus 

līgumus ir piešķīrušas, pamatojoties uz slēgtām procedūrām; prasa, lai šādas procedūras 

tiktu izmantotas tikai dažos gadījumos, sniedzot pienācīgu pamatojumu;  

291. ņem vērā, ka Parlaments savā tīmekļa vietnē katru gadu publicē pilnīgu sarakstu, kurā 

iekļauti visi līgumslēdzēji, kas ieguvuši līgumus ar vērtību virs EUR 15 000, bet tas 

nepublicē visus savus līgumus; mudina visas iestādes sniegt pilnīgu informāciju par 

visiem līgumslēdzējiem un publiskā iepirkuma procedūrās piešķirtajiem līgumiem, 

tostarp norādot tiešas piešķiršanas vai slēgtu procedūru gadījumus; 

292. uzsver, ka ir jāpaplašina publicitāte un pārredzami jāpublicē paziņojumi visiem 

ekonomikas dalībniekiem; atgādina, ka, pamatojoties uz Revīzijas palātas 

konstatējumiem, “Eiropas Parlaments izmantoja sarunu procedūru, lai noslēgtu 

EUR 133,6 miljonus vērtu “ēku līgumu” par ēku Briselē, lai gan līguma parakstīšanas 

laikā 2012. gada 27. jūnijā šādas ēkas vēl nebija”, neņemot vērā noteikumu par to, ka 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko 

atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.). 
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atbrīvojums no iespējami plaša konkursa rīkošanas, kas paredzēts Piemērošanas 

noteikumu 134. panta 1. punktā, attiecas tikai uz esošajām ēkām; stingri uzsver, ka 

nepabeigtu vai vēl neuzbūvētu ēku gadījumā ir jāizmanto uz atklātu konkursa procedūru 

balstītas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas metodes, un uzskata, ka šāda politika 

būtu jāpiemēro visiem ēku līgumiem, ņemot vērā līgumu sarežģītību un ar tiem saistītās 

lielās līdzekļu summas;  

293. piekrīt Revīzijas palātas uzskatam, ka Savienības iestādēm līgumi vienmēr pēc iespējas 

būtu jāsadala daļās, lai palielinātu līdzdalību iepirkuma procedūrās; uzsver, ka 

2014. gadā Padome vienam atsevišķam uzņēmumam piešķīra tiesības slēgt vairāk nekā 

EUR 93 miljonu vērtu pamatlīgumu uz 10 gadiem par tehnisko iekārtu vadību, 

uzturēšanu, remontu un pielāgošanu Padomes pašreizējās vai turpmākās ēkās, līgumu 

nesadalot daļās; norāda, ka Komisija tāpat rīkojās 2015. gadā attiecībā uz tās 5 gadu 

līgumu “Tavs Eiropas padomdevējs” — Eiropas Savienības bezmaksas juridisko 

pakalpojumu, kura vērtība bija gandrīz EUR 9 miljoni; uzsver, ka dalījuma trūkums 

papildus pārmērīgi ilgajam pamatlīgumu darbības laikam (10 vai 7 gadi, rekordam 

sasniedzot pat 17 gadus par līgumu, ko Padome piešķīra Justus Lipsus ēkai) grauj 

konkurenci, veicina nepārskatāmību un iespējamo korupciju; tādēļ aicina visas iestādes 

izbeigt šo praksi, kas ir pilnībā pretrunā pārskatāmībai un labai praksei, kura Savienībai 

būtu jāveicina; 

294. prasa visām Savienības iestādēm izstrādāt un īstenot atbilstošus instrumentus un 

metodes revīzijas un novērtējumu veikšanai, lai atzītu pārkāpumus un ziņotu par tiem; 

atkārtoti pauž viedokli — lai cīnītos pret krāpšanu un korupciju, ir jāuzlabo uzraudzība, 

atklāšana, analīze un pārskatu sagatavošanas tehnoloģijas; neatlaidīgi uzsver, ka šīm 

zināšanām ir jābūt pieejamām arī dalībvalstīm; uzsver trauksmes cēlēju nozīmīgo lomu 

pārkāpumu atklāšanā un atgādina, ka visām Eiropas iestādēm un aģentūrām ir jāpieņem 

saistoši iekšēji noteikumi trauksmes cēlēju aizsardzībai saskaņā ar 22.c pantu 

Savienības Civildienesta noteikumos, kas stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī; 

295. piekrīt Revīzijas palātai attiecībā uz to, ka Komisijai ir jāierosina grozījumi Savienības 

Finanšu regulā, lai nodrošinātu, ka no ekonomikas dalībniekiem saņemtās sūdzības par 

netaisnīgu attieksmi pret viņiem tiek ātri izskatītas; norāda, ka šādai izskatīšanai 

jānotiek, pirms ekonomikas dalībnieki vēršas pie Eiropas Ombuda vai Savienības tiesās; 

296. uzskata, ka tiesībaizsardzību publiskā iepirkuma jomā var nodrošināt, pirmkārt un 

galvenokārt, izveidojot kompetentas un neatkarīgas izmeklēšanas struktūras un 

aģentūras, koncentrējoties uz korupcijas gadījumu izmeklēšanu publiskā iepirkuma 

jomā; norāda, ka Savienības iestādēm un dalībvalstīm savstarpēji, kā arī ar OLAF, 

Eiropolu, Eurojust un citām izmeklēšanas struktūrām būtu jāapmainās ar informāciju un 

izlūkdatiem par publisko iepirkumu; stingri iesaka iestādēm ar izmeklēšanas pilnvarām, 

jo īpaši OLAF, uzlabot lietu pārvaldības sistēmas, lai izstrādātu ziņojumus un statistiku 

par dažāda veida apgalvojumu izmeklēšanu un par šīs izmeklēšanas rezultātiem; 

297. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas secinājumu par to, ka Savienības iestādēm ir jāizveido 

vienots un publisks ar to iepirkuma līgumiem saistītās informācijas repozitorijs, lai 

nodrošinātu to iepirkuma pasākumu efektīvu ex post uzraudzību;  

298. uzsver, ka centrāla datu vākšana par publisko iepirkumu palīdz veidot mērķtiecīgu, 

precīzu un detalizētu statistiku ar mērķi novērst, atklāt un izmeklēt korupciju publiskā 
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iepirkuma jomā un veikt vajadzīgos pretpasākumus; uzsver, ka datu lauku pievienošana 

centrālā iepirkumu datu bāzēs (tostarp TED) varētu signalizēt par riska situācijām 

attiecībā uz pārkāpumiem publiskā iepirkuma jomā; aicina Savienības iestādes 

nodrošināt savlaicīgu un pilnīgu informāciju šajās datubāzēs; 

299. uzsver pētnieciskās žurnālistikas un NVO lomu, nodrošinot pārredzamību attiecībā uz 

publiskā iepirkuma procedūru un krāpšanas vai iespējamu interešu konfliktu noteikšanu; 

pauž stingru pārliecību, ka iepriekš minēto kategoriju pārstāvjiem ir jābūt pilnīgai 

piekļuvei ARACHNE, ORBIS un citiem saistītiem instrumentiem un datubāzēm, kas ļauj 

atklāt jebkādas aizdomas par interešu konfliktu vai korupciju publiskā iepirkuma jomā 

Savienības iestādēs, kā arī visās dalībvalstīs, jo īpaši attiecībā uz iegādi par Eiropas 

līdzekļiem;  

300. mudina visas iestādes un aģentūras vienmēr publicēt to vidējā un augstākā līmeņa 

vadītāju, locekļu, ekspertu un jebkāda veida vadošo struktūrvienību un struktūru 

pārstāvju CV un interešu deklarācijas, pat attiecībā uz dalībvalstu norīkotajiem 

ekspertiem, jo būtu vienmēr jānodrošina publiska šādu ekspertu CV pieejamība; uzsver, 

ka deklarācija par interešu konflikta neesamību, ko dažas iestādes un aģentūras 

joprojām izmanto, nav dokuments, kas būtu piemērots publicēšanai, ņemot vērā, ka 

interešu konflikta esamības vai neesamības izvērtēšana vienmēr būtu jāveic neatkarīgai 

trešās personas organizācijai vai struktūrvienībai;  

301. aicina Revīzijas palātu regulāri publicēt datus par visiem pārkāpumiem, kas saistīti ar 

trauksmes celšanas gadījumiem, kā arī visām interešu konflikta vai virpuļdurvju efekta 

situācijām, kas konstatētas uzraudzības vai revīzijas procesā, un lūdz Revīzijas palātai 

vismaz reizi gadā publicēt īpašos ziņojumus par politiku un interešu konflikta 

gadījumiem, kas konstatēti visās Eiropas aģentūrās un kopuzņēmumos, jo īpaši tajos, 

kas saistīti ar attiecīgajām nozarēm;  

302. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ieteikumu Savienības iestādēm izmantot salīdzinošo 

izvērtēšanu, lai īstenotu savstarpēju mācīšanos un apmaiņu ar labāko praksi publiskā 

iepirkuma jomā. 

XXIII daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 18/2016 “ES sistēma ilgtspējīgas 

biodegvielas sertificēšanai” 

303. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas īpašo ziņojumu par Savienības sistēmu ilgtspējīgas 

biodegvielas sertificēšanai, it īpaši Revīzijas palātas komentārus un ieteikumus; norāda, 

ka Komisija četrus no pieciem ieteikumiem ir pieņēmusi pilnībā, bet vienu — daļēji; 

aicina Komisiju vēlreiz izskatīt iespēju pilnībā pieņemt ieteikumu attiecībā uz 

dalībvalstu sniegto datu uzticamību; 

304. norāda, ka Savienība tiek uzskatīta par vadošu spēku globālajā vides politikā, tādu, kas 

nosaka vides standartus starptautiskā līmenī un nodrošina paraugpraksi vides 

aizsardzības jomā un konkurētspējas saglabāšanā globālajā tirgū; norāda, ka 7. vides 

rīcības programmā Savienība izvirza mērķi līdz 2050. gadam nodrošināt labklājīgu dzīvi 

ar pieejamajiem planētas resursiem; norāda, ka viena no prioritātēm ir nodrošināt, lai 

“labklājības un veselīgas vides pamatā būs novatoriska aprites ekonomika, kurā nekas 

netiek izšķērdēts un dabas resursi tiek pārvaldīti ilgtspējīgi un bioloģiskā daudzveidība 



 

RR\1122688LV.docx 39/53 PE592.205v02-00 

 LV 

ir aizsargāta, augstu vērtēta un atjaunota tā, lai uzlabotu sabiedrības izturētspēju”; 

305. norāda, ka Savienība, pieņemot Atjaunojamo energoresursu direktīvu, ir apņēmusies 

līdz 2020. gadam nodrošināt, lai no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtās un visos 

transporta līdzekļos izmantotās enerģijas īpatsvars sasniegtu vismaz 10 %, ko var 

paveikt tikai tad, ja tiek ievērojami izmantota biodegviela; tomēr norāda, ka 

biodegvielas ražošana kā tāda arī var būt saistīta ar zināmu risku, ko rada zemes 

izmantošana, un ka tādēļ ir jānodrošina tās ilgtspējība;  

306. uzsver, ka ilgtspējīgas biodegvielas efektīvas un uzticamas sertifikācijas sistēmas 

izveide ir uzskatāma par vienu no svarīgākajiem pasākumiem, ar kuriem īsteno 7. vides 

rīcības programmā norādītās politikas prioritātes; norāda, ka biodegvielas ilgtspējību 

sertificē, izmantojot Komisijas atzītas brīvprātīgas shēmas; pauž nožēlu par to, ka 

Revīzijas palāta konstatēja, ka uz biodegvielas ilgtspējības Savienības sertifikācijas 

sistēmu nevar pilnībā paļauties; 

307. ar nožēlu norāda, ka Komisijas atzīšanas procedūrā netiek ņemti vērā daži ilgtspējības 

un taisnīgas tirdzniecības galvenie aspekti, piemēram, konflikti saistībā ar zemes 

lietošanu, piespiedu vai bērnu darbs, slikti lauksaimnieku darba apstākļi, veselības un 

drošības apdraudējums un netiešu izmaiņu zemes izmantojumā ietekme, kas dažādās 

situācijās tiek uzskatīti par ārkārtīgi svarīgiem; uzskata, ka tas liecina par Komisijas 

politikas nostādņu nesaskaņotību; aicina Komisiju novērtējuma procedūras izstrādāt no 

jauna, lai tās kļūtu saskanīgākas, un iekļaut minētos aspektus brīvprātīgajām shēmām 

paredzētajā verifikācijas procedūrā; aicina Komisiju pieprasīt, lai brīvprātīgas shēmas, 

par pamatu ņemot savu darbību sertifikācijas jomā, reizi gadā sniegtu ziņojumu ar 

attiecīgu informāciju par iepriekš minētajiem riska faktoriem;  

308. norāda, ka līdz šim Komisija ir iesniegusi divus ziņojumus par Savienības biodegvielas 

politikas ietekmi uz sociālo ilgtspējību Savienībā un trešās valstīs un par pārtikas 

produktu pieejamību par pieņemamām cenām; ar nožēlu norāda, ka šajos ziņojumos 

sniegtā informācija bija visai ierobežota un izdarītie secinājumi — neskaidri; aicina 

Komisiju uzlabot ziņošanas sistēmu un sniegt Parlamentam izsmeļošu analīzi nolūkā 

informēt sabiedrību par šiem svarīgajiem jautājumiem; 

309. ar lielām bažām norāda, ka biodegvielas ražošana var konkurēt ar pārtikas kultūraugu 

audzēšanu un ka tādu kultūraugu masveida izplatība, kas tiek audzēti biodegvielas 

ražošanas nolūkā, var ļoti stipri ietekmēt vides un veselības standartus jaunattīstības 

valstīs, piemēram, Dienvidamerikā un Dienvidāzijā, un ka tā var izraisīt liela mēroga 

atmežošanu un tradicionālās lauksaimniecības pagrimumu, kas ilgtermiņā ietekmēs 

vietējo kopienu sociālos un ekonomiskos rādītājus; pauž nožēlu par to, ka Komisijas 

ziņojumos nav aplūkoti plašāki ar attīstību saistīti jautājumi jaunattīstības valstīs; aicina 

Komisiju pieņemt konsekventāku un saskanīgāku pieeju tās politikas nostādnēm, kas 

attiecas uz vidi, enerģētiku, attīstību un citiem saistītajiem jautājumiem; aicina Komisiju 

īpašu uzmanību pievērst ietekmei, ko rada netiešas izmaiņas zemes izmantojumā; 

310. ar nožēlu norāda, ka Komisija ir atzinusi brīvprātīgas shēmas, kam nav pienācīgu 

verifikācijas procedūru, ar kurām pārliecināties par to, ka no atkritumiem ražotā 

biodegviela patiešām tika ražota no atkritumiem vai ka biodegvielas ražošanai 

izmantotās Savienībā audzētās izejvielas ir atbildušas Savienības vides prasībām 

lauksaimniecības jomā; aicina Komisiju pārbaudīt, vai Savienības biodegvielas izejvielu 
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audzētāji patiešām ievēro Savienības vides prasības lauksaimniecības jomā; aicina 

Komisiju iesniegt pietiekamus pierādījumus par to atkritumu un atlieku izcelsmi, kas ir 

izmantoti biodegvielas ražošanas vajadzībām; 

311. ar bažām norāda, ka dažas atzītās shēmas nebija pietiekami pārredzamas vai arī to 

pārvaldības struktūrās darbojās tikai dažu ekonomisko dalībnieku pārstāvji; aicina 

Komisiju nodrošināt, lai brīvprātīgajās shēmās nebūtu nekādu interešu konfliktu un lai 

ar citām ieinteresētajām personām īstenotā saziņa būtu efektīva; 

312. aicina Komisiju arī turpmāk nodrošināt brīvprātīgo shēmu un ekonomisko dalībnieku 

pārredzamību, pieprasot, lai shēmas izveidotu oficiālu tīmekļa vietni, kurā tiktu 

publiskota izsmeļoša informācija par brīvprātīgajām shēmām, to sertifikācijas 

procedūrām, nodarbināto personālu, izsniegtajiem sertifikātiem, revīzijas ziņojumiem, 

sūdzībām un ekonomikas dalībniekiem, ar kuriem tās sadarbojas; 

313. ar bažām norāda, ka Komisija atzīto brīvprātīgo shēmu darbību neuzrauga un tādējādi tā 

nespēj pārliecināties par sertifikācijas kvalitāti; ar nožēlu norāda, ka nav izveidota īpaša 

sūdzību sistēma, līdz ar to Komisija nevar pārbaudīt sūdzību izskatīšanas pareizību; 

aicina Komisiju ieviest uzraudzības sistēmu, ar kuras palīdzību pārliecināties par 

brīvprātīgo shēmu sertifikācijas atbilstību atzīšanas nolūkā noteiktajiem standartiem; 

aicina Komisiju pieprasīt, lai brīvprātīgās shēmas savās tīmekļa vietnēs izveidotu 

pārredzamas, lietotājiem draudzīgas, informatīvas un pieejamas sūdzību iesniegšanas 

sistēmas; aicina Komisiju uzraudzīt sūdzību sistēmas un vajadzības gadījumā rīkoties; 

314. atzinīgi vērtē to, ka Komisija attiecībā uz brīvprātīgajām shēmām izdod norādījumus, ar 

kuriem palīdz popularizēt paraugpraksi un palielināt efektivitāti; tomēr konstatē, ka šie 

norādījumi nav saistoši un netiek pilnībā īstenoti; aicina Komisiju šos norādījumus 

brīvprātīgajām shēmām padarīt saistošus, lai nodrošinātu to, ka prasības tiek izpildītas; 

315. norāda, ka dalībvalstis ir atbildīgas par tās statistikas uzticamību, kura attiecas uz 

biodegvielas ilgtspējību un kuru iesniedz Komisijai, taču pastāv pārāk lielas paļaušanās 

uz statistiku risks; aicina Komisiju izvirzīt dalībvalstīm prasību statistikas datus 

apstiprināt ar pienācīgiem pierādījumiem, piemēram, tāda sertifikāta vai deklarācijas 

veidā, ko ir izdevusi struktūrvienība, kas vāc datus par ilgtspējīgu biodegvielu un nodod 

tos dalībvalsts iestādei, kura tos nosūta Eurostat; 

316. atkārtoti pauž viedokli par to, ka dalībvalstu iesniegtie dati bieži vien nav salīdzināmi, 

jo atšķiras definīcijas, tādējādi būtībā nav iespējams pārliecināties par faktisko situāciju; 

aicina Komisiju saskaņot to atkritumvielu definīciju, kas agrāk nebija iekļautas 

Atjaunojamo energoresursu direktīvas sarakstā, kuru izmantoja modernas biodegvielas 

ražošanā iekārtās, kas pastāvēja, pirms tika pieņemta Direktīva (ES) 2015/1513, ar ko 

groza Atjaunojamo energoresursu direktīvu; 

317. ar bažām norāda, ka no atkritumiem un atliekām iegūtās biodegvielas specifiskā vērtība 

(divkāršā uzskaite) palielina krāpšanas risku; norāda, ka ir nepieciešams dialogs starp 

Komisiju un dalībvalstīm par uzraudzību un krāpšanas novēršanu; aicina Komisiju sākt 

šādu dialogu; 

318. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ziņojumā minēto brīvprātīgās shēmas piemēru, kurā ir 

noteikti augsti ilgtspējīgas ražošanas standarti nolūkā ne tikai novērst kaitējumu videi, 
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tostarp aizsargājot augsni, ūdeni un gaisu, bet arī nodrošināt pienācīgus darba apstākļus 

lauku saimniecībās strādājošajiem un aizsargāt viņu veselību, kā arī ievērot 

cilvēktiesības un darba un zemes tiesības; uzskata, ka tas ir paraugprakses piemērs; 

aicina Komisiju apsvērt iespēju izveidot brīvprātīgo shēmu platformu, kurā varētu 

apmainīties ar paraugpraksēm.  

XXIV daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 19/2016 “ES budžeta izpilde, izmantojot 

finanšu instrumentus, — gūtā pieredze 2007.–2013. gada plānošanas periodā” 

319. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas konstatējumus un ieteikumus, kas iekļauti īpašajā 

ziņojumā Nr. 19/2016 “ES budžeta izpilde, izmantojot finanšu instrumentus, — gūtā 

pieredze 2007.–2013. gada plānošanas periodā”; 

320. pauž nožēlu par to, ka pārskats par finanšu instrumentiem kopumā nerada priekšstatu 

par sekmīgu rīcību investīciju piesaistīšanā Savienībā; norāda, ka Komisija, pirmām 

kārtām, un arī dalībvalstis ir uzņēmušās lielākus riskus, un pauž nožēlu par to, ka nebija 

būtiska privātā sektora ieguldījuma šajā sakarībā; 

321. uzsver, ka pārvaldības izmaksu un maksu apmērs bija liels salīdzinājumā ar 

galasaņēmēju saņemto faktisko finansiālo atbalstu; ierosina noteikt nodokļu maksimālo 

apjomu finanšu starpniekiem; norāda, ka būtu jāpārskata Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu apjoms, lai pēc iespējas 

izmantotu priekšrocības, ko sniedz būtiski ietaupījumi attiecībā uz darbības izmaksām; 

322. uzskata, ka Komisijai ir īpaša iespēja sniegt papildu norādījumus dalībvalstīm par to, kā 

izveidot šādus finanšu instrumentus dalībvalstu vai ES līmenī (kurus tieši vai netieši 

pārvalda Komisija); uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai finanšu instrumenti netiktu 

izmantoti nepieņemamās nodokļu apiešanas shēmās; 

323. pauž bažas par to, ka dažos gadījumos nodokļu nolēmumi ir izmantoti, lai finanšu 

instrumentus padarītu pievilcīgākus privātā sektora investoriem; pauž nožēlu par to, ka 

Komisija uzskata, ka nevar pieņemt, ka iepriekšēji nodokļu nolēmumi paši par sevi ir 

pretrunā tās politikai; aicina Komisiju nepieļaut jebkāda veida nodokļu nolēmumus par 

Savienības finanšu instrumentu izmantošanu; 

324. piekrīt viedoklim, ka pieredze, kas gūta revidētajā plānošanas periodā (2007–2013), ir 

jāatspoguļo, izstrādājot finanšu instrumentus Eiropas strukturālajiem un investīciju 

fondiem; konkrētāk, uzskata, ka priekšlikumiem vajadzētu būt orientētiem uz sniegumu 

un rezultātiem, nevis tikai atbilstību; uzskata, ka projektiem ir jāsniedz lielāka 

pievienotā vērtība reģionu specializācijai un Eiropas reģionu ekonomiskajai attīstībai; 

325. pauž nožēlu par to, ka iepriekšējā periodā juridiskais pamats ļāva dalībvalstīm iesaldēt 

daļu no ieguldījuma bankas un finanšu starpnieku (līdzekļu pārvaldnieku) kontos, tos 

faktiski neizmantojot paredzētajiem nolūkiem; norāda uz izmaiņām, ko Komisija 

ieviesusi savās slēgšanas pamatnostādnēs; aicina Komisiju aktīvi uzraudzīt situāciju, lai 

šāda veida praksi novērstu;  

326. uzskata, ka sviras efektam būtu jāatspoguļo tas, cik lielā mērā Savienības un dalībvalstu 

sākotnējais finanšu ieguldījums ir piesaistījis privāto finansējumu; pauž nožēlu par to, 
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ka Revīzijas palātas īpašā ziņojuma konstatējumi liecina, ka ar finanšu instrumentiem 

ne dalītā, ne centrālā pārvaldībā nav izdevies piesaistīt privāto kapitālu; uzskata, ka 

finanšu instrumentiem paredzētais dalībvalstu līdzfinansējums kopā ar Savienības 

ieguldījumu būtu jāuzskata par daļu no publiskā finansējuma;  

327. prasa Komisijai sniegt finanšu instrumentu sviras efekta definīciju, kas būtu 

piemērojama visās Savienības budžeta jomās un skaidri nošķir līdzekļu piesaisti 

privātajos un valsts publiskajos ieguldījumos saskaņā ar darbības programmām un/vai 

papildu privātajos vai publiskajos kapitālieguldījumos, kā arī ņem vērā attiecīgā 

instrumenta veidu;  

iesaka dalībvalstīm turpināt centienus, ko tās veic attiecībā uz datu vākšanu, pārvaldību 

un apmaiņu par finanšu instrumentu apgrozības efektu; 

328. vērš uzmanību uz nepieciešamību jau no paša sākuma nodrošināt skaidru un konkrētu 

sviras efekta prognozi turpmākiem finanšu instrumentiem; sagaida, ka Komisija 

attiecībā uz 2007.–2013. gada perioda ERAF un ESF finanšu instrumentiem nodrošinās, 

ka dalībvalstis sniedz pilnīgus un ticamus datus par privātajām investīcijām kapitāla 

piešķīrumos, gan izmantojot darbības programmas, gan arī papildus tām; 

329. uzskata, ka pirms lēmuma pieņemšanas par finanšu inženierijas pasākumiem attiecīgiem 

infrastruktūras projektiem vadošajām iestādēm būtu jānodrošina, ka to piedāvājums ir 

pienācīgi pamatots ar augstas kvalitātes neatkarīgu ex ante novērtējumu, kurš 

sagatavots, pamatojoties uz standartizētu un kopīgi apstiprinātu metodoloģiju; atbalsta 

viedokli, ka pirms tādu darbības programmu apstiprināšanas, kas ietver attiecīgus 

infrastruktūras projektus, Komisijai būtu jāpārbauda to saskaņotība ar neatkarīgo 

ex ante novērtējumu un jānodrošina šāda novērtējuma kvalitāte; 

330. iesaka vadošajām iestādēm fondu pārvaldnieka atlīdzību piesaistīt faktiski veikto 

investīciju kvalitātei, ko nosaka kā ieguldījumu darbības programmu stratēģisko mērķu 

sasniegšanā, un to resursu vērtībai, kas no instrumentā veiktajām investīcijām ir 

atmaksāti attiecīgajai darbībai; 

331. iesaka īstenot proaktīvu pieeju un vadošajām iestādēm sniegt tehnisko palīdzību uz 

vietas, kā arī Savienības iestādēm par finanšu instrumentu labāku izmantošanu reģionos; 

332. stingri atbalsta uzskatu, ka Komisijai būtu jāveic dotāciju un finanšu instrumentu 

(centralizētās un dalītās pārvaldības jomā) īstenošanas izmaksu salīdzinoša analīze par 

2014.–2020. gada plānošanas periodu, lai noteiktu to faktisko apmēru un ietekmi uz 

stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu, kā arī kohēzijas politikas 11 

tematiskajiem mērķiem; norāda, ka šāda informācija būtu īpaši svarīga, sagatavojot 

tiesību aktu priekšlikumus laikposmam pēc 2020. gada; aicina pirms 2019. gada beigām 

veikt pilnīgu snieguma novērtējumu, lai pārdomātu šādu instrumentu nākotni. 

XXV daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 20/2016 “Administratīvās spējas 

stiprināšana Melnkalnē: gūti panākumi, bet daudzās svarīgās jomās ir vajadzīgi labāki 

rezultāti” 

333. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ziņojumu, atbalsta tajā sniegtos ieteikumus un mudina 
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Komisiju ņemt vērā šos ieteikumus, strādājot ar Melnkalnes administratīvās spējas 

stiprināšanu; 

334. atzinīgi vērtē to, ka Savienības pirmspievienošanās palīdzība ir palīdzējusi stiprināt 

administratīvo spēju; tomēr norāda, ka dažās svarīgās jomās progress ir bijis lēns; 

335. pauž nožēlu par to, ka, lai gan projekti kopumā sniedza paredzēto iznākumu, rezultāti ne 

vienmēr bija ilgtspējīgi, pie kā daļēji ir vainojama valsts iestāžu politiskā griba un ārējie 

faktori; aicina Komisiju izmantot to veiksmīgo projektu sasniegumus, kuri ir ilgtspējīgi, 

kuriem ir skaitļos izsakāma pievienotā vērtība un kuri tikuši īstenoti un izmantoti 

atbilstoši noteikumiem; aicina Komisiju uzlabot stratēģisko plānošanu un nodrošināt 

projektu ilgtspējību un dzīvotspēju, izvirzot to kā skaidru prasību; 

336. pauž nožēlu par valsts iestāžu zemo ieinteresētības līmeni, kas negatīvi ietekmē 

administratīvās spējas uzlabošanas progresu; aicina valsts iestādes veikt turpmākus 

pasākumus saistībā ar sasniegtajiem projektu rezultātiem, lai palielinātu efektivitāti; 

uzsver, ka ir nepieciešama spēcīga politiskā griba, lai efektīvi risinātu jautājumu saistībā 

ar valsts pārvaldes depolitizāciju un kontroli; 

337. atzinīgi vērtē to, ka vairākumā gadījumu projekti bija labi saskaņoti ar citiem IPA 

projektiem un līdzekļu devēju intervences pasākumiem; tomēr uzsver, ka dažos 

gadījumos saskaņošana bija vājāka, kā rezultātā notika dažu centienu pārklāšanās; 

aicina Komisiju uzlabot tās uz Melnkalni vērsto darbību pielāgošanu citiem projektiem, 

kas ietver vairākus saņēmējus; 

338. pauž nožēlu par to, ka Komisijas ziņojumos nebija pietiekamas informācijas, kas varētu 

atspoguļot laika gaitā gūtos panākumus administratīvās spējas stiprināšanā; ņem vērā, 

ka ziņojumos ne vienmēr bija novērtētas vienas un tās pašas valsts pārvaldes daļas un 

administratīvās spējas novērtēšanas kritēriji ne vienmēr bija skaidri definēti, kas vēl 

vairāk sarežģīja salīdzināšanu laika gaitā; 

339. tomēr atzinīgi vērtē jauno ziņojumu sniegšanas metodiku ikgadējam novērtējumam 

2015. gada progresa ziņojumos, kas ir ļāvis uzlabot novērtējuma skalu saskaņošanu un 

salīdzināšanu; aicina Komisiju arī turpmāk izmantot šo ziņojumu sniegšanas sistēmu;  

340. ņem vērā, ka Komisija, īstenojot politisku dialogu, ir sekmīgi izmantojusi nefinanšu 

līdzekļus, lai atbalstītu reformas procesu, tomēr uzsver, ka būtiski jautājumi ir palikuši 

neatrisināti;  

341. pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz zināmiem rezultātiem, kas iepriekšējos gados 

sasniegti korupcijas novēršanas tiesību aktu īstenošanas ziņā, progress cīņā pret 

korupciju joprojām ir lēns; uzsver, ka ir jāuzlabo visas tiesiskuma sistēmas rezultāti, 

īpaši koncentrējoties uz korupcijas un organizētās noziedzības apkarošanas 

pastiprināšanu; aicina Komisiju mudināt valsts iestādes pastiprināt spēju finanšu 

izmeklēšanas un trauksmes cēlēju aizsardzības jomā; 

342. atzinīgi vērtē to, ka 2016. gadā darbu uzsāka Korupcijas novēršanas aģentūra; tomēr 

norāda, ka korupcija joprojām ir vērojama daudzās jomās un rada nopietnu problēmu;  

343. norāda, ka ar detalizētām ex ante pārbaudēm projektu pārvaldības decentralizācija var 
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nodrošināt vajadzīgo spēju veidošanu funkcionālajās struktūrās; ņem vērā arī to, ka IPA 

struktūrās uzkrātās projektu vadības labās prakses izplatīšana pārējām valsts pārvaldes 

struktūrām, kas darbojas tajā pašā jomā, var sniegt potenciāli efektīvus rezultātus; aicina 

Komisiju izmantot šīs iespējas, lai palielinātu Melnkalnes spēju veidošanas efektivitāti; 

aicina Komisiju mudināt valsts iestādes apsvērt labas prakses izmantošanu spēju 

veidošanai;  

344. norāda, ka Melnkalne reģionā tiek uzskatīta par pievienošanās procesa līdervalsti; 

uzsver, ka Savienībai ir bijusi neaizstājama loma šajā valstī; tomēr ar nožēlu norāda, ka 

Melnkalni ir negatīvi ietekmējuši nesenie politiskās nestabilitātes un polarizācijas 

gadījumi un arvien pieaugošā cīņa par ietekmi starp Krieviju un NATO, kuras spēkiem 

valsts pievienosies 2017. gadā; aicina Komisiju turpināt politisko dialogu ar valsts 

iestādēm, lai palīdzētu rast kompromisus starp valdību un opozīciju. 

XXVI daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 22/2016 “ES kodoliekārtu ekspluatācijas 

izbeigšanas palīdzības programmas Lietuvā, Bulgārijā un Slovākijā: kopš 2011. gada ir 

panākts zināms progress, bet priekšā vēl svarīgi uzdevumi” 

345. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas cītīgo darbu attiecībā uz kodolspēkstaciju ekspluatācijas 

izbeigšanu, kas redzams šajā un 2011. gada īpašajā ziņojumā1; 

346. atbalsta Revīzijas palātas ieteikumus, no kuriem lielāko daļu Komisija ir pieņēmusi 

pilnībā; 

347. atgādina, ka kopš 2012. gada Budžeta kontroles komiteja ar īpašu interesi sekoja 

kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanai un tādēļ sarīkoja faktu vākšanas misijas uz 

trijām kodolspēkstacijām 2012., 2013. un 2014. gadā; 

348. uzsver, ka kodoldrošība ir ārkārtīgi būtiska ne tikai attiecīgajām dalībvalstīm, bet arī 

visas Savienības un tās kaimiņvalstu iedzīvotājiem kopumā; 

349. uzsver, ka Lietuvā ir jānosaka par prioritāti kodoldegvielas stieņu aizvākšana no 

2. reaktora; 

350. atgādina, ka Lietuvā viens no galvenajiem kavēšanas iemesliem bija tas, ka vairākus 

gadus netika atrisināti tehniskie un tirdzniecības strīdi valstu iestāžu un ārējo 

līgumslēdzēju starpā; lai izvairītos no šādas problēmas, kas traucē ekspluatācijas 

izbeigšanas procesu, ir jāieceļ īpašas projekta pārvaldības grupas; prasa Komisijai, vai 

šādas projekta pārvaldības grupas ir izveidotas visās trijās attiecīgajās dalībvalstīs; 

351. atgādina Komisijai, ka Slovākijas Augstākā revīzijas palāta 2015. gadā bija ieplānojusi 

JAVYS2 revīziju; pieprasa informāciju par šīs revīzijas konstatējumiem; šajā sakarībā 

aicina kompetentās Bulgārijas un Lietuvas iestādes veikt revīziju arī par Ignalinas un 

Kozlodujas kodolspēkstaciju ekspluatācijas izbeigšanas procesu; 

                                                 
1  Īpašais ziņojums Nr. 16/2011 “ES finanšu palīdzība kodolspēkstaciju ekspluatācijas pārtraukšanai Bulgārijā, 

Lietuvā un Slovākijā: sasniegtais un nākotnē sasniedzamais” (http://eca.europa.eu). 
2  Jadrové vyrad'ovacia spoločnost' (JAVYS) — kodolspēkstacijas īpašnieks un atbildīgais par Bohunices 

kodolspēkstacijas ekspluatācijas izbeigšanas procesu. 
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352. pauž bažas par kavēšanos tādu iekārtu sagatavošanā, kuras paredzētas zema un vidēja 

radioaktivitātes līmeņa atkritumu uzglabāšanai; aicina Komisiju nodrošināt Parlamenta 

atbildīgajai komitejai atjauninātu informāciju par progresu, kas panākts pirms Komisijas 

balsojuma par 2015. gada budžeta izpildes apstiprināšanu; 

353. aicina Komisiju informēt tā atbildīgo komiteju par centieniem novērst finansējuma 

iztrūkumu, īpaši Lietuvā; 

354. atgādina, ka Revīzijas palāta aprēķināja, ka ekspluatācijas izbeigšanas izmaksas trijās 

dalībvalstīs, tostarp augsta līmeņa atkritumu un nostrādātās kodoldegvielas 

apglabāšanas izmaksas, sasniegs EUR 11 388 miljonus; uzskata, ka ekspluatācijas 

izbeigšanas izmaksās nav jāiekļauj augsta līmeņa radioaktīvo atkritumu un nostrādātās 

kodoldegvielas apglabāšanas izmaksas, kuras attiecas uz dalībvalstu kompetenci un ir 

jāsedz no valstu līdzekļiem; 

355. aicina Komisiju kopā ar attiecīgajām trijām dalībvalstīm iesniegt ziņojumu par 

pašreizējo stāvokli attiecībā uz triju kodolspēkstaciju ekspluatācijas izbeigšanas radītās 

nostrādātās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu pārvaldību; 

356. aicina Komisiju strādāt kopā ar dalībvalstīm, lai izpētītu iespējas atklāt ģeoloģiskos 

repozitorijus augsta līmeņa kodolatkritumu apglabāšanai; 

357. uzsver, ka Ignalinas kodolelektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšana bija nosacījums, 

ko Savienība izvirzīja saistībā ar Lietuvas pievienošanos apmaiņā pret Savienības 

atbalstu saistībā ar tās slēgšanu, ekspluatācijas izbeigšanu un sociālās un ekonomiskās 

ietekmes seku mazināšanu, kā noteikts Pievienošanās līguma Protokolā Nr. 4; ņem vērā, 

ka Lietuva ir izpildījusi savus pienākumus attiecībā uz Ignalinas atomreaktoru slēgšanu 

pēc saskaņotā grafika; tomēr pauž bažas par kavēšanos ar ekspluatācijas pārtraukšanu 

un tādēļ iesaka Savienības iestādēm veikt rūpīgāku procesa izvērtēšanu; 

358. atgādina, ka kodoldrošība ir ārkārtīgi būtiska visas Savienības iedzīvotājiem, un ņem 

vērā Revīzijas palātas ieteikumus attiecībā uz finansējuma turpināšanu; aicina Komisiju 

veikt rūpīgu ietekmes novērtējumu, lai noteiktu vajadzības turpināt īpašu finansēšanas 

programmu kodoliekārtu ekspluatācijas pārtraukšanai Bulgārijā, Lietuvā un Slovākijā 

pēc 2020. gada; uzsver, ka ikvienam potenciālam jaunam priekšlikumam par Savienības 

finansējumu pēc 2020. gada, ko ierosinājusi Komisija attiecībā uz kodoliekārtu 

ekspluatācijas pārtraukšanu trijās dalībvalstīs, būtu jāiekļauj skaidri noteikumi un 

stimuli īstenot efektīvākus kontroles mehānismus ekspluatācijas pārtraukšanai gan 

attiecībā uz finansējumu un grafiku, vienlaikus uzsverot nepieciešamību efektīvi 

izmantot Savienības finanšu resursus; 

359. aicina Komisiju nodrošināt, lai visas ar kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanu un 

nostrādātās kodoldegvielas galīgo apglabāšanu saistītās nākotnes izmaksas tiek 

uzskaitītas pienācīgi un aprēķinātas saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un Eiropas 

Savienības tiesību aktiem; 

360. aicina Komisiju novērtēt rīcības plānus trijās valstīs, lai ierosinātu līdzīgiem projektiem 

iesniegt kopīgus pieteikumus, īpaši konsultāciju pakalpojumiem un atkritumu 

uzglabāšanas iekārtu izveidošanai; 
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361. aicina Komisiju novērtēt ekspluatācijas izbeigšanas procesu Lietuvā, Bulgārijā un 

Slovākijā, tostarp rentablu ES finanšu palīdzības izmantošanu, 2007.–2013. gada 

finansēšanas periodā; 

362. aicina Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku veikt revīziju par ekspluatācijas 

pārtraukšanas atbalsta fondus darbību no 2007. gada līdz 2013. gadam; 

363. pauž bažas par Revīzijas palātas konstatējumu, ka Komisijas veiktais novērtējums par 

finansēšanas plāniem un sīki izstrādātiem ekspluatācijas izbeigšanas plāniem 2014.–

2020. gada finansēšanas periodam, t. i., attiecīgi par otro un trešo ex ante nosacījumu1, 

nebija prasībām atbilstošs; jautā, kurš uzņemas finanšu atbildību par šo Komisijas 

neveiksmi; šajā sakarībā vēlas tikt informēts par īstenoto rīcības plānu, ar kuru tiek 

izlaboti konstatētie trūkumi. 

XXVII daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 23/2016 “Jūras transporta problēmas 

Eiropas Savienībā — daudz neefektīvu un ilgtnespējīgu ieguldījumu” 

364. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ziņojumu un atbalsta tajā sniegtos ieteikumus; 

365. atzinīgi vērtē to, ka jūras transporta pārvadājumu skaits Savienībā pēdējos desmit gados 

ir pieaudzis, neraugoties uz ievērojamām atšķirībām izmantošanā starp dalībvalstu 

ostām;  

366. uzsver, ka dalībvalstu ostu investīciju politika tiek izstrādāta saskaņā ar valstu līmenī 

pieņemtajiem politiskajiem lēmumiem, kas var atšķirties no Savienības stratēģijas, kuru 

arī sagatavo tās pašas dalībvalstis; uzskata, ka Komisijas galvenais uzdevums ir 

nodrošināt, ka valsts darbības, kuras tā veic, lai finansētu infrastruktūru Savienībā, ir 

saskaņā ar Savienības transporta politiku, un saskaņot tās ar Savienības līmeņa 

stratēģijām; pauž nožēlu, ka Komisijas rīcībā nav visi instrumenti, lai šādu konsekvenci 

nodrošinātu; 

367. atzīst, ka ostu infrastruktūras investīcijas ir ilgtermiņa investīcijas; pauž nožēlu, ka 

vairumā gadījumu tomēr ieguldījumu atdeve ir neliela un lēna; 

368. pauž nožēlu, ka valsts ostu attīstības stratēģijas lielākajā vairumā gadījumu bija 

izstrādātas, taču joprojām problēmas sagādā stabili īstenošanas plāni un saskaņošana; 

369. pauž lielas bažas par Revīzijas palātas konstatējumiem, ka netiek sniegta informācija 

attiecībā uz apkopotiem datiem par pārkraušanas jaudu, kā arī tiek sniegta neuzticama 

informācija par pieejamo jaudu; 

370. pauž nožēlu, ka dalībvalstis nenodrošina datus par pamatostu jaudu, kas rada šķēršļus 

Komisijas veiktajai jaudas uzraudzībai; uzsver, ka ir svarīgi uzlabot šo situāciju, lai 

Komisija varētu iepazīstināt ar Savienības mēroga ostu attīstības plānu; aicina Komisiju 

paredzēt skaidru sistēmu, kā dalībvalstis paziņo savus datus; 

371. uzskata, ka EIB un Komisijas dienestu darba saskaņotību var uzlabot ar labāku 

                                                 
1  COM(2011)0783 final, Padomes Regulas (Euratom) Nr. 1368/2013 un Nr. 1369/2013 un Komisijas 

Īstenošanas lēmumu C(2014)5449. 
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sadarbību un pārredzamākām procedūrām. 

XXVIII daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 25/2016 “Zemes gabalu identifikācijas 

sistēma — noderīgs rīks lauksaimniecības zemes attiecināmības noteikšanai, taču tās 

pārvaldību iespējams uzlabot” 

372. iesaka dalībvalstīm, pamatojoties uz skaitļos izteiktu izmaksu un ieguvumu analīzi un 

riska novērtējumu, pašreizējā KLP periodā ieguldīt vēl vairāk darba, lai paaugstinātu 

zemes gabalu identifikācijas sistēmas (ZGIS) datu ticamību, šajā nolūkā laikus un rūpīgi 

atjaunojot sistēmu. Tā kā proporcionālā novērtēšana ir sarežģīta, dalībvalstīm, kuras 

izvēlas šo pieeju, pašreizējā KLP periodā būtu vēl vairāk jāstrādā, lai izstrādātu 

proporcionalitātes katalogu ar skaidru aprakstu un novērtēšanas kritērijiem, un 

jāizmanto papildu tehniskie līdzekļi, lai paaugstinātu ortofotoattēlu analīzes objektivitāti 

un nodrošinātu reproducējamību. Dalībvalstīm arī būtu jāapsver iespēja savās ZGIS 

reģistrēt datus par īpašuma un nomas tiesībām kad vien iespējams un ja tas ir izmaksu 

ziņā lietderīgi; 

373. iesaka dalībvalstīm ar Komisijas atbalstu pašreizējā KLP periodā izstrādāt un ieviest 

sistēmu savu ZGIS darbības un atjaunināšanas izmaksu novērtēšanai. Tas ļautu 

dalībvalstīm izmērīt savu ZGIS darbības rezultātus un sistēmas uzlabojumu rentabilitāti; 

374. iesaka dalībvalstīm nodrošināt, lai uz to ZGIS varētu paļauties, kad jānosaka, jāreģistrē 

un efektīvi jāuzrauga ekoloģiski nozīmīgās platības, ilggadīgie zālāji un jaunas zemes 

kategorijas. Tām arī būtu jāveic izmaksas un ieguvumu analīze, ietverot tādu ainavas 

elementu reģistrēšanu savās ZGIS, kuri aizsargāti saskaņā ar savstarpējās atbilstības 

noteikumiem vai agrovides pasākumiem, lai vēl vairāk uzraudzītu un aizsargātu šos 

elementus, kas ir labvēlīgi videi un bioloģiskajai daudzveidībai; 

375. iesaka Komisijai pārskatīt pašreizējo tiesisko regulējumu, lai nākamajā KLP periodā 

vienkāršotu un racionalizētu ar ZGIS saistītos noteikumus, piemēram, atkārtoti 

apsverot, vai 2 % stabilitātes robežvērtība un noteikums par biezību, kas nepārsniedz 

100 koku uz hektāru, patiešām ir nepieciešami; 

376. iesaka Komisijai pirms kvalitātes novērtēšanas 2017. gadā veikt izmaksu un ieguvumu 

analīzi, lai noteiktu, vai ir iespējams uzlabot kvalitātes novērtēšanai izveidoto izlašu 

reprezentativitāti nolūkā labāk aptvert ZGIS reģistrēto zemes gabalu kopu; 

377. iesaka Komisijai, sākot ar 2016. gadu, uzlabot kvalitātes novērtēšanas rezultātu 

uzraudzību un šajā nolūkā izanalizēt neatbilstības kvalitātes novērtējuma ziņojumos, 

kontrolēt to novēršanu, sniegt atgriezenisko saikni dalībvalstīm un vajadzības gadījumā 

nodrošināt koriģējošu pasākumu plānu izstrādi un īstenošanu. Komisijai būtu jāveic arī 

detalizēta tendenču analīze attiecībā uz katru dalībvalsti un atsauces zemes gabalu 

veidu, lai laikus varētu konstatēt potenciālas problēmas. 

XXIX daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 26/2016 “Joprojām ir sarežģīti uzlabot 

savstarpējās atbilstības efektivitāti un panākt vienkāršošanu” 

378. iesaka Komisijai, veicot ietekmes novērtējumu KLP periodam pēc 2020. gada, izskatīt 
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iespējas pilnveidot savu rādītāju kopumu, lai novērtētu savstarpējās atbilstības darbību; 

turklāt iesaka Komisijai pārbaudīt, kā šajos rādītājos ņemt vērā lauksaimnieku 

atbilstības līmeņus savstarpējās atbilstības noteikumiem, lai nolūkā nodrošināt KLP 

konsekvenci stiprinātu vides standartu piemērošanu un izpildi lauksaimniecībā; 

 lai nodrošinātu, ka konstatētās problēmas neatkārtojas, Komisijai būtu jāņem vērā 

dažādas prasības atbilstoši vietējām teritoriālām vajadzībām. Turklāt maksājumu līmeņi 

būtu ciešāk jāsaista ar lauksaimniekiem noteiktajām prasībām, tā dodot iespēju risināt 

specifiskas vides problēmas un kompensēt lauksaimniekiem tajā pašā laikā noteiktos 

ierobežojumus; 

379. iesaka Komisijai turpmāk uzlabot informācijas apmaiņu starp attiecīgajiem dienestiem 

par pārkāpumiem saistībā ar savstarpējo atbilstību, lai tiem palīdzētu noteikt pārkāpumu 

iemeslus un veikt atbilstīgus pasākumus to risināšanai;  

380. aicina Komisiju attiecībā uz KLP periodam pēc 2020. gada paredzēt uzlabot noteikumus 

par savstarpējās atbilstības pārbaudēm uz vietas un aicināt dalībvalstis efektīvi veikt 

savas administratīvās pārbaudes, izmantojot visu pieejamo būtisko informāciju. uzskata, 

ka tas ļautu efektīvāk pievērsties galvenajiem kontrolpunktiem; 

381. iesaka Komisijai, veicot ietekmes novērtējumu KLP periodam pēc 2020. gada, analizēt 

pieredzi, kas gūta situācijā, kad darbojas divas sistēmas ar līdzīgiem vides mērķiem 

(laba lauksaimniecības un vides stāvokļa standarti un zaļā saimniekošana), lai veicinātu 

to turpmāku sinerģiju. Šajā analīzē būtu jāņem vērā tādi kritēriji kā standartu ietekme uz 

vidi un lauksaimnieku atbilstības vēsturiskais līmenis; 

382. mudina Komisiju izstrādāt metodiku savstarpējās atbilstības izmaksu noteikšanai pēc 

tam, kad būs iesniegts ziņojums par KLP sniegumu, kas jāizdara līdz 2018. gada 

beigām; 

383. ierosina iekļaut kvalitatīvos rādītājus un konkrētākus mērķus, kas noteikti attiecībā uz 

savstarpējās atbilstības pasākumiem; iesaka vienkāršu, ātru un vienkāršotu 

piemērošanas metodi atbalsta saņēmējiem; 

384. iesaka Komisijai attiecībā uz KLP periodam pēc 2020. gada sekmēt saskaņotāku sodu 

piemērošanu Savienības līmenī, sniedzot skaidrākus norādījumus par nopietnības, 

apjoma, pastāvības, atkārtošanās un tīšuma jēdzieniem, bet ņemot vērā arī konkrētos 

apstākļus dažādās dalībvalstīs; uzskata, ka, lai sasniegtu šo mērķi, Savienības līmenī 

būtu jāievieš minimuma nosacījumi; 

385. uzskata, ka atbilstoši 2007.–2013. gada periodā gūtajai pieredzei 2014.–2020. gada 

periodā un vēlāk rādītāji būtu jāizmanto, lai izvērtētu savstarpējās atbilstības īstenošanas 

faktiskos rezultātus. 

XXX daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 27/2016 “Pārvaldība Eiropas Komisijā: 

vai tiek izmantota labākā prakse” 

386. iesaka Komisijai, kā tas tiek prasīts no Eiropas sabiedriskas nozīmes struktūrām, 

gadījumos, kad tā nolemj neievērot paraugpraksi, sniegt skaidrojumus par šādas rīcības 
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iemesliem; turklāt iesaka stingri koncentrēties uz rezultātiem un vienlaikus mācīties no 

savas pieredzes; 

387. iesaka Komisijai: 

a) aicināt Iekšējās revīzijas dienestu (IAS) veikt vairāk revīzijas darba saistībā ar 

augsta līmeņa pārvaldības jautājumiem; 

b) pabeigt pieskaņot iekšējās kontroles sistēmu COSO 2013. gada principiem; 

c) vēl agrāk publicēt gada pārskatus; 

d) apkopot informāciju, kas jau ir iesniegta dažādos ziņojumos, lai tās priekšsēdētāja 

vadībā veidotu vienotu ziņojumu vai ziņojumu virkni par pārskatatbildību, kurā 

papildus pārskatiem tiek ietverti arī šādi elementi: 

- paziņojums par korporatīvo pārvaldību, 

- darbības un stratēģisko risku izvērtējums, 

- ziņojums par nefinanšu darbības rezultātiem, 

- informācija par darbībām gada laikā un politikas mērķu sasniegšanu, 

- ziņojums par Revīzijas komitejas lomu un secinājumiem un 

- ziņojums par vidējā termiņa un ilgtermiņa fiskālo ilgtspēju, attiecīgā 

gadījumā tajā norādot saites uz informāciju, kas iekļauta citos ziņojumos; 

e) iesniegt pārskatu revīzijai šo vienoto ziņojumu vai ziņojumu virkni par 

pārskatatbildību; minētajam ziņojumam (vai ziņojumu virknei) ir jābūt 

analītiskam, kompaktam, viegli saprotamam un pieejamam revidentiem, 

darbiniekiem un ES pilsoņiem, un tā sagatavošanā stingri jāievēro starptautiskie 

grāmatvedības standarti un jāizmanto paraugprakse; 

f) publiskot gada pārskatos vai iekļaut papildinformācijā aplēses par kļūdu īpatsvaru, 

kas iegūtas, izmantojot pareizas metodes, un visos posmos iesaistīt ieinteresētās 

personas, tostarp Parlamentu, izvēloties kļūdu īpatsvara noteikšanai statistisko 

metodi; metodēm vajadzētu būt skaidrām un konsekventām; 

g) regulāri atjaunināt un publiskot savu pārvaldības sistēmu, kā arī sniegt 

paskaidrojumus par struktūru un procesu izvēli saistībā ar izvēlēto sistēmu; 

h) pārveidot RPK par revīzijas komiteju, kurā vairākums locekļu ir neatkarīgi ārējie 

eksperti, un paplašināt tās mandātu, iekļaujot tajā arī riska pārvaldību, finanšu 

pārskatus, kā arī ex post kontroles struktūrvienību un revīzijas direktorātu darbu 

un rezultātus; 

388. Parlaments uzstāj, ka: 

a) starptautisku organizāciju augsta līmeņa pārvaldībā ir jāievēro uzņēmējdarbības 
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modelis un šai pārvaldībai ir jābūt pārredzamai, atbildīgai un — pats 

svarīgākais — efektīvai; 

b) augsta līmeņa pārvaldībai jāpielāgojas strauji mainīgai pasaulei, tai jāattīstās, un, 

to īstenojot, jāatklāj risināmi jautājumi, pirms tie ir kļuvuši par problēmām;  

c) horizontālajām un vertikālajām attiecībām starp dažādajām Komisijas struktūrām 

ir jābūt skaidrām un izsekojamām; ir obligāti jāturpina birokrātijas samazināšanas 

process; ir ieteicama arī spēcīgāka koordinācija starp dažādām struktūrām; 

d) ir vajadzīga ikgadējā pārvaldībā gūto rezultātu lielāka pamanāmība dalībvalstīs; 

publiskoti un efektīvi izklāstīti pareizi dati var palīdzēt pieņemt svarīgus 

lēmumus; 

e) veicot nopietnu ex ante, ex post un vidusposma novērtēšanu, būtu jānodrošina 

katra iztērētā euro vērtība; lai atvieglotu iesaisti, dokumentā būtu jāsniedz 

informācija par attiecīgajām izmaksām un visu izdevumu priekšrocībām; 

f) būtu jāveicina publiskā iepirkuma stratēģiska izmantošana: katru gadu dalībvalstis 

iztērē aptuveni 14 % no sava budžeta pakalpojumu, darbu un piegāžu iegādei; 

publiskais iepirkums ir jāizmanto kā svarīgs instruments stratēģijas “Eiropa 2020” 

mērķu sasniegšanai. 

XXXI daļa. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 28/2016 “Nopietni pārrobežu 

apdraudējumi veselībai Eiropas Savienībā: ir īstenoti svarīgi pasākumi, taču vēl daudz kas 

ir jāpaveic” 

389. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ziņojumu, atbalsta tajā sniegtos ieteikumus un mudina 

Komisiju ņemt vērā šos ieteikumus, īstenojot turpmākus pasākumus, lai novērstu 

nopietnus pārrobežu apdraudējumus veselībai Savienībā; 

390. atgādina par Revīzijas palātas ieteikumu, ka atziņas, kas gūtas pirmajā ziņošanas posmā, 

vajadzētu atbilstoši izmantot pirms nākamā ziņojuma sagatavošanas; uzskata, ka, lai 

nodrošinātu turpmāko ziņojumu pareizību, šim procesam visās dalībvalstīs jānotiek 

saskaņoti; 

391. atzīst sasniegumus, kas gūti kopš veselības aizsardzības stratēģijas 2008.–2013. gadam, 

bet uzsver, ka ir nepieciešama labāka un stratēģiskāka uzraudzība; 

392. atbalsta Revīzijas palātas ieteikumu, ka Veselības drošības komitejai vajadzētu izstrādāt 

stratēģisku plānu to darbības un stratēģisko problēmu risināšanai, ar kurām tā saskaras; 

393. norāda, ka Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram nav oficiālas procedūras, 

ar kuru efektīvi reaģēt uz palīdzības pieprasījumiem; uzskata, ka šāda situācija ir 

nepieļaujama; 

394. uzsver, ka dažādi Komisijas dienesti, kuri pilda ar veselību saistītas funkcijas, un 

Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts izstrādā strukturētu pieeju 

sadarbības uzlabošanai; 
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395. pauž nožēlu par to, ka dalībvalstis nav rīkojušās kolektīvi, lai paātrinātu pandēmiskās 

gripas vakcīnas kopīgo iepirkumu, un atzīst, ka gripa ir problēma, kas katru gadu skar 

veselības aprūpes dienestus atsevišķās dalībvalstīs; uzskata, ka koordinēta pieeja visās 

dalībvalstīs veicinātu Savienības iedzīvotāju veselību un samazinātu izmaksas; 

396. aicina Komisiju, dalībvalstis un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru strādāt 

kopā, lai pilnveidotu agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu; uzsver, ka ir svarīgi, 

lai šī plaši izmantotā sistēma tiktu atjaunināta, ņemot vērā izmaiņas tehnoloģijā un 

tādējādi nodrošinot optimālu izmantošanu; 

0 

0 0 

397. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un 

nodrošināt tās publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā). 
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