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IEROSINĀJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda, ka pēdējo gadu kopējais aplēstais kļūdu līmenis maksājumiem no ES budžeta ir 

konstanti uzlabojies (2014. gadā tas bija 4,4 %, 2015. gadā — 3,8 %, bet 2016. gadā — 

3,1 %); turklāt norāda, ka attiecībā uz maksājumtiesībām, kas ir ievērojama daļa no 

revidētajiem izdevumiem un veido aptuveni 49 % Savienības izdevumu, kļūdu līmenis 

(1,3 %) nesasniedza būtiska kļūdu līmeņa robežvērtību, proti, 2 %; atzinīgi vērtē to, ka 

pirmo reizi kopš 1994. gada Revīzijas palāta ir sniegusi atzinumu ar iebildēm par 

2016. finanšu gada pārskatiem pakārtoto darījumu pareizību; 

2. atzīst, ka koriģējošajiem pasākumiem, ko īstenojušas dalībvalstu iestādes un Komisija, 

bija kopumā pozitīva ietekme uz aplēsto kļūdu līmeni un bez tiem aplēstais kļūdu 

līmenis būtu bijis par 1,2 % lielāks; 

3. ar bažām norāda, ka aplēstais kļūdu līmenis politikas jomā “Ekonomikas, sociālā un 

teritoriālā kohēzija” bija augsts, proti, 4,8 %, kas joprojām pārsniedz būtiskuma slieksni 

2 % apmērā un ir augstāks nekā kļūdu līmenis attiecībā uz ES budžetu kopumā (3,1 %); 

tomēr norāda, ka tas ir neliels samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu (5,2 %); 

4. norāda, ka aplēstais kļūdu līmenis politikas jomā “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā 

kohēzija” bija augsts galvenokārt tāpēc, ka maksājumu saņēmēju deklarācijās bija 

iekļautas neattiecināmas izmaksas, ir tikuši izvēlēti neattiecināmi projekti, darbības vai 

saņēmēji un ir notikuši publiskā iepirkuma tiesību aktu pārkāpumi; uzsver 

nepieciešamību veikt efektīvus pasākumus, lai minētos kļūdu cēloņus samazinātu, 

vienlaikus panākot augstu sniegumu; 

5. ar bažām norāda, ka aplēstais kļūdu līmenis jomā “Konkurētspēja izaugsmei un 

nodarbinātībai” ir 4,1 % un lielākā daļa kļūdu bija saistīta ar neattiecināmu izdevumu 

atlīdzināšanu personālam un netiešām izmaksām, ko saņēmēji bija deklarējuši par 

pētniecības projektiem; uzsver nepieciešamību veikt efektīvus pasākumus, lai minētos 

kļūdu cēloņus samazinātu, vienlaikus panākot augstu sniegumu; 

6. pauž nožēlu par to, ka, tāpat kā iepriekšējos gados, dalībvalstīm bija pieejama 

pietiekama informācija, lai novērstu vai atklātu un labotu ievērojamu skaitu kļūdu; 

norāda, ka, ja minētā informācija būtu izmantota kļūdu labošanai, aplēstais kļūdu 

līmenis attiecībā uz kopējiem izdevumiem kategorijā “Ekonomikas, sociālā un 

teritoriālā kohēzija” būtu bijis 1,1 %, t. i., zem būtiskuma sliekšņa 2 % apmērā, un 

kopējie izdevumi apakškategorijā “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai” būtu 

bijuši 2,9 % apmērā; norāda uz Revīzijas palātas ieteikumu neieviest papildu kontroles 

Savienības izdevumiem, bet nodrošināt, ka esošie kontroles mehānismi tiek pienācīgi 

īstenoti; 

7. pauž bažas par to, ka, Revīzijas palātai pārbaudot 168 pabeigtus projektus izdevumu 

jomā “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija”, tikai vienai trešdaļai projektu bija 

snieguma novērtēšanas sistēma ar tiešo rezultātu un koprezultātu rādītājiem, kuri ir 

saistīti ar attiecīgās darbības programmas mērķiem, un 42 % gadījumu nebija ne 
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koprezultātu rādītāju, ne mērķu, līdz ar to nebija iespējams novērtēt šo projektu 

konkrēto devumu programmas vispārējo mērķu sasniegšanā; 

8. ar bažām norāda, ka trīs gadus pēc 2014.–2020. gada perioda sākuma dalībvalstis ir 

izraudzījušās tikai 77 % no programmu iestādēm, kas ir atbildīgas par ESI fondu 

īstenošanu, un kopš 2017. gada vidus budžeta izpildē ir lielāki kavējumi, nekā bija tajā 

pašā laikā 2007.–2013. gada periodā; 

9. norāda uz Revīzijas palātas ieteikumu, ka, pārskatot ESI fondu strukturēšanas un 

īstenošanas mehānismu laikposmam pēc 2020. gada, Komisijai būtu jāpalielina 

programmu orientācija uz sniegumu un jāvienkāršo maksājumu mehānisms, mudinot 

vajadzības gadījumā ieviest papildu pasākumus, kas maksājumu līmeni sasaista ar 

sniegumu, nevis vienkārši veikt izmaksu atlīdzināšanu; 

10. vērš uzmanību uz Revīzijas palātas konstatējumiem, kas iekļauti tās pārskatā par 

2016. finanšu gada budžeta izpildi, par to, ka pēdējo piecu gadu laikā tā nav konstatējusi 

kļūdas saistībā ar vienkāršoto izmaksu iespēju izmantošanu darījumos politikas jomā 

“Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija”; tādēļ uzskata, ka, veicinot vienkāršoto 

izmaksu iespēju plašāku izmantošanu, var samazināt administratīvo slogu un kļūdas 

faktisko izmaksu atmaksāšanā, kā arī vairāk koncentrēties uz sniegumu un rezultātiem; 

aicina Komisiju arī turpmāk sniegt norādījumus un atbalstu dalībvalstīm saistībā ar 

vienkāršoto izmaksu iespēju īstenošanu, ņemot vērā to arvien lielāko piemērojamību, 

tādējādi veicinot vienkāršoto izmaksu iespēju pēc iespējas plašāku izmantošanu; 

11. atzinīgi vērtē Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) 

2016. gada sasniegumus un to, ka 2016. gadā atbalstu no tiem saņēma gandrīz trīs reizes 

lielāks cilvēku skaits salīdzinājumā ar 2014.–2015. gadu (7,8 miljoni cilvēku 2016. gadā 

salīdzinājumā ar 2,7 miljoniem cilvēku 2014.–2015. gadā); norāda, ka, pateicoties ESF 

un JNI atbalstam, 787 000 dalībnieku strādāja, 820 000 dalībnieku bija ieguvuši 

kvalifikāciju un 276 000 dalībnieku ieguva izglītību vai piedalījās apmācībā; 

12. atzinīgi vērtē rezultātus, kas 2016. gadā sasniegti Eiropas Savienības Nodarbinātības un 

sociālās inovācijas programmas (EaSI) trijās apakšprogrammās; vērš uzmanību uz to, ka 

EaSI atbalsts, jo īpaši no tās apakšprogrammām “Progress” un “Eiropas Nodarbinātības 

dienestu tīkls (EURES)”, ir svarīgs Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanai; ar bažām 

norāda, ka EaSI apakšprogrammas “Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība” 

tematiskā iedaļa “Sociālā uzņēmējdarbība” joprojām nesniedz apmierinošus rezultātus, 

un aicina Komisiju prasīt, lai Eiropas Investīciju fonds apņemas pilnībā izmantot 

tematiskajā iedaļā “Sociālā uzņēmējdarbība” pieejamos resursus. 
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