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Grozījums Nr. 1
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ar bažām norāda, ka ir 
aizkavējušies un nākamajos gados tiks 
iesniegti maksājumu pieprasījumi par 
būtisku summu un ka tas ir ietekmējis 
priekšfinansējuma un neizpildīto saistību 
izmantošanu un ietekmēs maksājumu 
apropriāciju vajadzības nākamās DFS 
sākumā;

2. ar bažām norāda, ka ir 
aizkavējušies un nākamajos gados tiks 
iesniegti maksājumu pieprasījumi par 
būtisku summu un ka tas ir ietekmējis 
priekšfinansējuma un neizpildīto saistību 
izmantošanu un ietekmēs maksājumu 
apropriāciju vajadzības nākamās DFS 
sākumā; pieņem zināšanai to, ka Komisija 
veic pasākumus, lai mazinātu pārmērīgu 
slodzi uz maksājumu apropriāciju līmeni 
2021.–2027. gada DFS pirmajos gados;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā 
pirmo reizi revīzijas iestādes ziņoja par 
kļūdām, izmantojot kopīgu metodoloģiju, 
par kuru Komisija bija vienojusies ar 
dalībvalstīm; norāda, ka pēdējo gadu laikā 
kopējais aplēstais kļūdu līmenis 
izdevumiem no Savienības budžeta ir 
konstanti uzlabojies (2014. gadā tas bija 
4,4 %, 2015. gadā — 3,8 %, 2016. gadā — 
3,1 %, 2017. gadā — 2,4 % un 2018. gadā 
— 2,6 %);

3. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā 
pirmo reizi revīzijas iestādes ziņoja par 
kļūdām, izmantojot kopīgu metodoloģiju, 
par kuru Komisija bija vienojusies ar 
dalībvalstīm, un ka saskaņā ar konstatēto 
visbiežāk sastopamie pārkāpumu veidi ir 
neattiecināmi izdevumi un publiskā 
iepirkuma procedūras; norāda, ka pēdējo 
gadu laikā kopējais aplēstais kļūdu līmenis 
izdevumiem no Savienības budžeta ir 
konstanti uzlabojies (2014. gadā tas bija 
4,4 %, 2015. gadā — 3,8 %, 2016. gadā — 
3,1 %, 2017. gadā — 2,4 % un 2018. gadā 
— 2,6 %);
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Or. en

Grozījums Nr. 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzinīgi vērtē to, ka Eiropas 
Komisija ir īstenojusi lielu daļu no 
Revīzijas palātas turpmākajiem 
ieteikumiem, un atbalsta Revīzijas palātas 
apņemšanos saskaņā ar savu 2018.–
2020. gada stratēģiju veikt pēcpārbaudi 
attiecībā uz visiem lietderības revīzijas 
ieteikumiem, kurus tā pirms trim gadiem 
deva Komisijai;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Eiropas Revīzijas palāta 
(Revīzijas palāta) konstatēja to, ka 2018. 
gadā bija ievērojami palielinājies 
dalībvalstu maksājumu pieprasījumu 
apmērs attiecībā uz Eiropas strukturālajiem 
un investīciju fondiem (ESI fondiem), kas 
ietver Eiropas Sociālo fondu; tajā pašā 
laikā norāda, ka attiecībā uz šiem fondiem 
līdzekļu apgūšana joprojām bija lēnāka, 
nekā plānots; šī iemesla dēļ ir pieaudzis 
ESI fondu neizpildīto saistību apmērs;

4. norāda, ka Eiropas Revīzijas palāta 
(Revīzijas palāta) konstatēja to, ka 2018. 
gadā bija ievērojami palielinājies 
dalībvalstu maksājumu pieprasījumu 
apmērs attiecībā uz Eiropas strukturālajiem 
un investīciju fondiem (ESI fondiem), kas 
ietver Eiropas Sociālo fondu, un tas noticis 
galvenokārt tādēļ, ka 2014.–2020. gada 
programmu sākuma gados ESI fondu 
maksājumu pieprasījumu līmenis bija 
relatīvi zems; tajā pašā laikā norāda, ka 
attiecībā uz šiem fondiem līdzekļu 
apgūšana joprojām bija lēnāka, nekā 
plānots; šī iemesla dēļ ir pieaudzis ESI 
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fondu neizpildīto saistību apmērs; aicina 
Komisiju analizēt zemās līdzekļu apguves 
iemeslus un vienkāršot jaunos 
noteikumus laikposmam pēc 2020. gada, 
lai izvairītos no nevajadzīgi sarežģītiem 
un/vai apgrūtinošiem noteikumiem, kas 
nepalielina ES politikas vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Tomáš Zdechovský

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Eiropas Revīzijas palāta 
(Revīzijas palāta) konstatēja to, ka 2018. 
gadā bija ievērojami palielinājies 
dalībvalstu maksājumu pieprasījumu 
apmērs attiecībā uz Eiropas strukturālajiem 
un investīciju fondiem (ESI fondiem), kas 
ietver Eiropas Sociālo fondu; tajā pašā 
laikā norāda, ka attiecībā uz šiem fondiem 
līdzekļu apgūšana joprojām bija lēnāka, 
nekā plānots; šī iemesla dēļ ir pieaudzis 
ESI fondu neizpildīto saistību apmērs;

4. norāda, ka Eiropas Revīzijas palāta 
(Revīzijas palāta) konstatēja to, ka 
2018. gadā bija ievērojami palielinājies 
dalībvalstu maksājumu pieprasījumu 
apmērs attiecībā uz Eiropas strukturālajiem 
un investīciju fondiem (ESI fondiem), kas 
ietver Eiropas Sociālo fondu; tajā pašā 
laikā norāda, ka attiecībā uz šiem fondiem 
līdzekļu apgūšana joprojām bija lēnāka, 
nekā plānots; šī iemesla dēļ ir pieaudzis 
ESI fondu neizpildīto saistību apmērs; 
pauž nožēlu par to, ka ir aizkavējusies 
ESI fondu īstenošana un ka šī kavēšanās 
ietekmēs pašreizējās DFS pēdējos gadus; 
pilnībā atbalsta Revīzijas palātas 
ieteikumu Komisijai attiecībā uz to, ka ir 
jāveic pasākumi, lai mazinātu pārmērīgu 
slodzi uz maksājumu apropriāciju līmeni 
2021.–2027. gada DFS pirmajos gados.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka kavēšanās ESI fondu 
izpildē turpina ietekmēt situāciju DFS 
pēdējos gados, radot sekas attiecībā uz 
priekšfinansējumu un neizpildītajām 
saistībām, un ietekmēs maksājumu 
apropriāciju vajadzības nākamajā DFS; 
šajā nolūkā iesaka Komisijai veikt 
pasākumus, lai mazinātu pārmērīgu slodzi 
uz apropriāciju līmeni nākamās 2021.–
2027. gada DFS pirmajos gados;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ar bažām norāda, ka aplēstais 
kļūdu līmenis politikas jomā “Ekonomiskā, 
sociālā un teritoriālā kohēzija” ir 
palielinājies līdz 5 %, un tas spēcīgi 
pārsniedz 2 % būtiskuma slieksni;

5. pauž nopietnas bažas par to, ka 
aplēstais kļūdu līmenis politikas jomā 
“Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā 
kohēzija” ir palielinājies līdz 5 %, un tas 
spēcīgi pārsniedz 2 % būtiskuma slieksni; 
prasa steidzami rīkoties, lai turpmāk 
samazinātu kļūdu īpatsvaru, jo īpaši 
jaunajā finansēšanas periodā;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ar bažām norāda, ka aplēstais kļūdu 
līmenis politikas jomā “Ekonomiskā, 
sociālā un teritoriālā kohēzija” ir 

5. uzsver ES kohēzijas politikas 
nozīmi, atbalstot Eiropas sociālo tiesību 
pīlāra īstenošanu un palīdzot dalībvalstīm 
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palielinājies līdz 5 %, un tas spēcīgi 
pārsniedz 2 % būtiskuma slieksni;

un reģioniem stāties pretī gan jauniem, 
gan ilgi pastāvošiem izaicinājumiem, 
piemēram, globalizācijai, bezdarbam, 
pārmaiņām rūpniecībā, digitalizācijai un 
nepieciešamībai pēc cilvēku 
pārkvalifikācijas; ar bažām norāda, ka 
aplēstais kļūdu līmenis politikas jomā 
“Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā 
kohēzija” ir palielinājies līdz 5 %, un tas 
spēcīgi pārsniedz 2 % būtiskuma slieksni; 
uzsver, ka jaunā kontroles un ticamības 
nodrošināšanas sistēma ir izstrādāta tā, 
lai nodrošinātu, ka ikgadējie atlikušo 
kļūdu īpatsvari ir zem 2 %; ir vienisprātis 
ar Revīzijas palātas secinājumu par to, ka 
ir jāveic turpmāki uzlabojumi, jo īpaši 
attiecībā uz to, kā vadošās iestādes, 
revīzijas iestādes un Komisija ievēro 
sistēmu, lai samazinātu augsto kļūdu 
īpatsvaru;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Elena Lizzi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ar bažām norāda, ka aplēstais kļūdu 
līmenis politikas jomā “Ekonomiskā, 
sociālā un teritoriālā kohēzija” ir 
palielinājies līdz 5 %, un tas spēcīgi 
pārsniedz 2 % būtiskuma slieksni;

5. ar bažām norāda, ka aplēstais kļūdu 
līmenis politikas jomā “Ekonomiskā, 
sociālā un teritoriālā kohēzija” ir 
palielinājies līdz 5 %, un tas spēcīgi 
pārsniedz 2 % būtiskuma slieksni; 
atgādina, ka 220 pārbaudītajos darījumos 
Revīzijas palāta konstatēja un skaitļos 
izteica 36 kļūdas, kuras nebija atklājušas 
revīzijas iestādes, un šīm kļūdām 
jāpieskaita vēl 60 pašu iestāžu atklātās 
kļūdas;

Or. it

Grozījums Nr. 10
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Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda uz nepilnībām, kas pastāv 
attiecībā uz vadošo iestāžu deklarēto 
izdevumu pareizību, un to, ka neraugoties 
uz nesenajiem uzlabojumiem, joprojām 
pastāv trūkumi un neatklātas un 
neizlabotas kļūdas; šajā sakarībā uzsver 
to, ka revīzijas iestādēm ir būtiska nozīme 
kohēzijas izdevumu ticamības 
nodrošināšanas un kontroles sistēmā, un 
aicina tās risināt nepilnības, par kurām 
tiek ziņots, un turpmāk labāk izmantot 
Komisijas ticamības nodrošināšanas 
modeli;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka noteikumu sarežģītība 
var veicināt augstāku kļūdu iespējamības 
risku, un norāda, ka ievērojami 
sarežģījumi līdzekļu saņēmējiem rodas 
gadījumos, kad valstu attiecināmības 
prasības ir stingrākas, nekā tas paredzēts 
ES tiesību aktos;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez



AM\1194669LV.docx 9/24 PE644.907v01-00

LV

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. arī šogad uzsver nepieciešamību 
veikt efektīvus pasākumus, lai samazinātu 
šos kļūdu cēloņus, vienlaikus panākot labu 
sniegumu, un mudina Komisiju 
nekavējoties īstenot Revīzijas palātas 
ieteikumus šajā politikas jomā;

8. arī šogad uzsver nepieciešamību 
veikt efektīvus pasākumus, lai samazinātu 
šos kļūdu cēloņus, vienlaikus panākot labu 
sniegumu, mudina Komisiju nekavējoties 
īstenot Revīzijas palātas ieteikumus šajā 
politikas jomā un jo īpaši aicina Komisiju 
labāk īstenot atbilstīgus kontroles 
pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt to, 
ka nevienu programmu nevar slēgt, ja ir 
konstatēts būtisks nepareizu izdevumu 
līmenis, un ka revīzijas iestāde regulāri 
pārbauda finanšu starpniekus;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a norāda, ka saskaņā ar Revīzijas 
palātas konstatējumu augsta riska 
izdevumu, piemēram izmaksu 
atlīdzināšanas, aplēstais kļūdu īpatsvars ir 
4,5 %; atgādina, ka 1.B izdevumu 
kategorijā (Ekonomiskā, sociālā un 
teritoriālā kohēzija, tostarp ESF) lielāko 
daļu izdevumu veido atlīdzināšanas 
maksājumi un tātad — augsta riska 
izdevumi, un ka 2018. gadā tieši šī 
izdevumu kategorija visvairāk ietekmēja 
augsta riska izdevumu aplēsto kļūdu 
līmeni (43 % no visām kļūdām); prasa 
steidzami izmantot vienkāršotas izmaksu 
iespējas, lai samazinātu kļūdu īpatsvaru;

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Tomáš Zdechovský

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a pieņem zināšanai to, ka 2018. gadā 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
ievērojami palielinājās brīdinājuma 
vēstuļu un maksājumu pārtraukšanas 
skaits un tam par iemeslu bija lielāks 
2018. gada februārī saņemto ticamības 
apstiprinājumu kopumu skaits un gada 
laikā veikto atbilstības revīziju rezultāti;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a atgādina, ka Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) un Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvas (YEI) mērķis ir 
veicināt augstāku nodarbinātības līmeni 
un lielāka skaita un labāku darbavietu 
radīšanu, tostarp ar YEI starpniecību 
pievēršoties reģioniem, kuros ir vērojams 
augsts jauniešu bezdarba līmenis, un 
tādēļ šīm iniciatīvām joprojām vajadzētu 
saņemt ES, valsts un reģionālo iestāžu 
finansiālu un politisku atbalstu, lai 
turpmākajos gados sasniegtu savus 
mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
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Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
apņemšanos padarīt YEI par pastāvīgu 
instrumentu cīņā pret jauniešu bezdarbu; 
atkārtoti norāda, ka YEI finanšu 
pārvaldības procedūras un ziņošanas 
prasības būtu jāuzlabo un labāk jāpielāgo 
jauniešiem, kuriem ir vismazāk pieejama 
izglītība, apmācība un nodarbinātība;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a atgādina, ka Revīzijas palāta 
īpašajā ziņojumā Nr. 5/2017 “Jauniešu 
bezdarbs: vai ES politikas virzieniem ir 
bijusi nozīme?” konstatēja, ka, lai gan 
Garantijas jauniešiem īstenošanā ir gūti 
zināmi panākumi un ir sasniegti daži 
rezultāti, situācija nebūt neatbilst 
sākotnējām cerībām, kas radās, sākot šīs 
garantijas īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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9.b atzīst, ka, lai gan ESF finansējums 
ir pārvirzīts, saskaņā ar Revīzijas palātas 
īpašajā ziņojumā Nr. 17/2015 sniegtajiem 
ieteikumiem, pietiekama uzmanība 
joprojām netiek koncentrēta uz 
rezultātiem;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Atzinuma projekts
9.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.c atgādina, ka joprojām ir jāīsteno 
10 ieteikumi, kas ir saistīti ar īpašajiem 
ziņojumiem (viens saistībā ar īpašo 
ziņojumu Nr. 16/2016 "ES izglītības 
mērķi: programmas saskaņotas, bet 
darbības rezultātu mērīšanā ir trūkumi", 
divi saistībā ar īpašo ziņojumu Nr. 
14/2016 "ES politikas iniciatīvas un 
finansiālais atbalsts romu integrācijai: 
pēdējā desmitgadē panākts ievērojams 
progress, taču dalībvalstīm jāiegulda 
papildu darbs" un septiņi saistībā ar īpašo 
ziņojumu Nr. 6/2018 "Darba ņēmēju 
brīva pārvietošanās – šī pamatbrīvība ir 
nodrošināta, bet mērķtiecīgāka ES 
līdzekļu novirzīšana sekmētu darba 
ņēmēju mobilitāti"), un lielākā daļa no 
tiem ir jāīsteno līdz 2019. gada 
31. decembrim; jo īpaši ņem vērā īpašo 
ziņojumu Nr. 14/2016, saskaņā ar kuru 
lielākā daļa projektu tiek veikta, kā 
plānots, bet paraugprakses kritēriji, kas 
veicina romu veiksmīgu iekļaušanu, ne 
vienmēr tika piemēroti un bija sarežģīti 
uzraudzīt veikumu; atgādina, ka stabilu 
un vispusīgu ar romiem saistītu datu 
trūkums ir problēma ne tikai saistībā ar 
projektiem, bet arī ar politikas veidošanu 
ES un valsts līmenī; pauž nožēlu par to, 
ka šī situācija, iespējams, nemainīsies, ja 
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vien tā netiks strauji risināta;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, 
Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. atgādina par konstatējumiem 
Revīzijas palātas īpašajā ziņojumā Nr. 
5/2019 (“Eiropas atbalsta fonds 
vistrūcīgākajām personām (FEAD): vērtīgs 
atbalsts, bet tā ieguldījums nabadzības 
mazināšanā vēl nav noteikts”), jo īpaši 
Revīzijas palātas secinājumu par to, ka 
papildus nabadzības mazināšanai ar 
pārtikas palīdzību (kas veido 83 % no 
FEAD budžeta) FEAD inovatīvie sociālās 
politikas elementi piedāvā dalībvalstīm 
iespējas veicināt sociālo iekļaušanu;

10. atgādina par konstatējumiem 
Revīzijas palātas īpašajā ziņojumā Nr. 
5/2019 (“Eiropas atbalsta fonds 
vistrūcīgākajām personām (FEAD): vērtīgs 
atbalsts, bet tā ieguldījums nabadzības 
mazināšanā vēl nav noteikts”), jo īpaši 
Revīzijas palātas secinājumu par to, ka 
FEAD ir svarīgs instruments, kurš ir 
nodrošinājis pārtikas un materiālā 
atbalsta sniegšanu un papildus nabadzības 
mazināšanai ar pārtikas palīdzību (kas 
veido 83 % no FEAD budžeta) FEAD 
inovatīvie sociālās politikas elementi 
piedāvā dalībvalstīm iespējas veicināt 
sociālo iekļaušanu;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. ar bažām norāda, ka, ņemot vērā 
tā uzraudzības ierobežojumus, FEAD 
ieguldījums nabadzības samazināšanā 
nav konstatēts, un jo īpaši pauž nožēlu 
par to, ka Komisijai nav datu, kas parādītu 
FEAD salīdzinošo nozīmi kopējā atbalsta 

11. atbalsta FEAD, kura mērķis ir 
mazināt Eiropas Savienībā nabadzības 
smagākās formas, piemēram, 
nenodrošinātību ar pārtiku, 
bezpajumtniecību un bērnu nabadzību; 
uzsver, ka 2018. gada vidusposma 
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sniegšanā trūcīgākajiem iedzīvotājiem 
Savienībā;

novērtējuma rezultāti liecina, ka fondam 
ir ievērojama ietekme gandrīz katrā 
dalībvalstī un ka atbalstītie pārtikas, 
materiālās palīdzības un sociālās 
iekļaušanas pasākumi maina apstākļus 
vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem, tostarp 
tiem, kuri, iespējams, nesaņemtu vispārējo 
sociālo palīdzību vai kuriem ir 
nepieciešams tūlītējs atbalsts; norāda, ka 
novērtējumā tika konstatēti vairāki 
trūkumi fonda īstenošanā un ka Revīzijas 
palāta ierosināja mērķtiecīgāk izmantot 
fondu tiem, kam tas visvairāk 
nepieciešams, un ka Komisijai ir jāuzlabo 
savāktie dati, lai labāk parādītu FEAD 
salīdzinošo nozīmi kopējā atbalsta 
sniegšanā trūcīgākajiem iedzīvotājiem 
Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Sylvie Brunet, Monica Semedo, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. ar bažām norāda, ka, ņemot vērā tā 
uzraudzības ierobežojumus, FEAD 
ieguldījums nabadzības samazināšanā nav 
konstatēts, un jo īpaši pauž nožēlu par to, 
ka Komisijai nav datu, kas parādītu 
FEAD salīdzinošo nozīmi kopējā atbalsta 
sniegšanā trūcīgākajiem iedzīvotājiem 
Savienībā;

11. uzskata, ka ES apņēmība rīkoties 
vistrūcīgāko personu labā ir ārkārtīgi 
svarīga, ņemot vērā to, ka vidēji vairāk 
nekā piektā daļa iedzīvotāju un ceturtā 
daļa bērnu Eiropas Savienībā joprojām ir 
pakļauti nabadzības vai sociālās 
atstumtības riskam; norāda, ka, ņemot 
vērā tā uzraudzības ierobežojumus un to, 
ka trūkst ES mēroga datu, FEAD 
ieguldījums nabadzības samazināšanā vēl 
nav pierādīts kvantitatīvā aspektā; tomēr 
atgādina, ka pieejamie dati, kas sniegti 
Eiropas Revīzijas palātas īpašajā 
ziņojumā1.a, liecina, ka dažās dalībvalstīs 
šis fonds veido ievērojamu daļu no 
kopējām sociālā atbalsta darbībām un ka 
saskaņā ar pārtikas banku sniegto 
informāciju vienu trešdaļu no to 



AM\1194669LV.docx 15/24 PE644.907v01-00

LV

nodrošinātās pārtikas finansē FEAD, un 
ka FEAD ļauj būt mazāk atkarīgam no 
neatbilstīgas ziedošanas plūsmas un 
tādējādi ļauj labāk plānot konkrētu 
pārtikas produktu pārdali;
_________________
1.a Eiropas Revīzijas palātas īpašais 
ziņojums Nr. 5/2019 Eiropas atbalsta 
fonds vistrūcīgākajām personām (FEAD): 
vērtīgs atbalsts, bet tā ieguldījums 
nabadzības mazināšanā vēl nav noteikts", 
2019. gada aprīlis, 19. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Anne Sander

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. ar bažām norāda, ka, ņemot vērā tā 
uzraudzības ierobežojumus, FEAD 
ieguldījums nabadzības samazināšanā nav 
konstatēts, un jo īpaši pauž nožēlu par to, 
ka Komisijai nav datu, kas parādītu FEAD 
salīdzinošo nozīmi kopējā atbalsta 
sniegšanā trūcīgākajiem iedzīvotājiem 
Savienībā;

11. ar bažām norāda, ka, ņemot vērā tā 
uzraudzības ierobežojumus, FEAD 
ieguldījums nabadzības samazināšanā nav 
konstatēts, un jo īpaši pauž nožēlu par to, 
ka Komisijai nav datu, kas parādītu FEAD 
kā Eiropas solidaritātes vektora un 
Savienībā pastāvošo sociālo atšķirību 
mazināšanas līdzekļa būtisku nozīmi 
kopējā atbalsta, jo īpaši pārtikas 
palīdzības, sniegšanā trūcīgākajiem 
iedzīvotājiem Savienībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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11.a šajā sakarībā atgādina, ka 
vidusposma novērtējumā par fonda 
efektivitāti tika pausts viedoklis, ka varētu 
turpināt izmantot papildu pasākumu 
nodrošināšanu un uzraudzību;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Tomáš Zdechovský

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a pauž nožēlu par to, ka atbalsta 
mērķtiecīga virzīšana kādai konkrētai 
neaizsargātai grupai ir atstāta 
partnerorganizāciju ziņā, un ar to ir 
saistīts risks, ka ierobežotais finansējums 
tiks izkliedēts; pauž nožēlu arī par to, ka 
Revīzijas palāta nevarēja noteikt, cik labi 
FEAD un citas atbalsta shēmas (valsts vai 
ESF) savstarpēji papildināja viena otru, 
un uzsver, ka 2019. un 2020. gadā ir vēl 
vairāk jāuzlabo FEAD un ESF sinerģija;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Guido Reil

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a šajā sakarībā ar bažām norāda, ka 
saskaņā ar informāciju, kuru sniegusi 
Eiropas Nacionālo organizāciju 
federācija darbam ar bezpajumtniekiem 
(FEANTSA) un “Abbé Pierre” fonds, 
pēdējos desmit gados Eiropas Savienībā 
bezpajumtnieku skaits ir palielinājies par 
70 %, sasniedzot 700 000; uzskata, ka 
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bezpajumtnieku skaita pieaugumam ir 
strukturāli cēloņi, piemēram, nabadzības 
izraisīta migrācija, izmaksu ziņā pieejamu 
mājokļu trūkums un augoša nevienlīdzība 
un nabadzība; tādēļ atzinīgi vērtē pārtikas 
palīdzību un citu materiālo atbalstu, kas 
tiek sniegts, īstenojot FEAD DP I 
programmas pasākumus, tomēr 
vienlaikus uzsver, ka mājokļu trūkumu un 
bezpajumtniecību iespējams samazināt 
tikai ar strukturāliem pasākumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 27
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Atzinuma projekts
12.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.a uzsver, ka visā finansēšanas ciklā 
ir vajadzīga stingrāka publiskā iepirkuma 
pārbaude;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Atzinuma projekts
12.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.a atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas un 
dalībvalstu centienus šajā jomā un 
mudina tās turpināt pilnveidot 
ARACHNE riska novērtēšanas 
instrumentu, aktīvi piedaloties 
dalībvalstīm; šajā nolūkā aicina 
dalībvalstis maksimāli izmantot 
ARACHNE datubāzi, lai novērstu ES 
līdzekļu krāpniecisku un nelikumīgu 
izmantošanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 29
Elena Lizzi

Atzinuma projekts
14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. ar gandarījumu norāda, ka 
aplēstais kļūdu līmenis jomā 
“Konkurētspēja izaugsmei un 
nodarbinātībai” ir 2,0 %, un tas ir būtisks 
samazinājums salīdzinājumā ar 2017. 
gadu (4,2 %) un 2016. gadu (4,1 %), un 
norāda, ka lielākā daļa kļūdu bija saistītas 
ar izdevumiem pētniecībai, bet kļūdas citos 
izdevumos ir ierobežotas;

14. konstatē, ka aplēstais kļūdu līmenis 
jomā “Konkurētspēja izaugsmei un 
nodarbinātībai” ir 2,0 %, un norāda, ka 
lielākā daļa kļūdu bija saistītas ar 
izdevumiem pētniecībai, bet citos 
izdevumos to ir mazāk;

Or. it

Grozījums Nr. 30
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Atzinuma projekts
14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. ar gandarījumu norāda, ka aplēstais 
kļūdu līmenis jomā “Konkurētspēja 
izaugsmei un nodarbinātībai” ir 2,0 %, un 
tas ir būtisks samazinājums salīdzinājumā 
ar 2017. gadu (4,2 %) un 2016. gadu (4,1 
%), un norāda, ka lielākā daļa kļūdu bija 
saistītas ar izdevumiem pētniecībai, bet 
kļūdas citos izdevumos ir ierobežotas;

14. ar gandarījumu norāda, ka aplēstais 
kļūdu līmenis jomā “Konkurētspēja 
izaugsmei un nodarbinātībai” ir 2,0 %, un 
tas ir būtisks samazinājums salīdzinājumā 
ar 2017. gadu (4,2 %) un 2016. gadu (4,1 
%), un norāda, ka lielākā daļa kļūdu bija 
saistītas ar izdevumiem pētniecībai, bet 
kļūdas citos izdevumos ir ierobežotas; 
atzīst Komisijas centienus samazināt 
kļūdu līmeni, kas ir zemāks nekā pēdējos 
divos gados, un atkārtoti uzsver izdevumu 
programmu nozīmi konkurētspējas 
nodaļā, kurai ir būtiska nozīme 
iekļaujošas sabiedrības veicināšanā, 
izaugsmes stimulēšanā un darbvietu 
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radīšanā ES;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Atzinuma projekts
15. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

15. norāda, ka saskaņā ar Komisijas 
sniegto informāciju EaSI vidusposma 
novērtējums parādīja, ka tās mērķi 
joprojām ir būtiski un ka programma 
efektīvi sasniedz attiecīgās ieinteresētās 
personas, radot rezultātus un sasniedzot 
mērķus; norāda arī to, ka, lai gan trīs 
apakšprogrammas (Progress, EURES un 
“Mikrofinansēšana un sociālā 
uzņēmējdarbība”), šķiet, darbojas 
neatkarīgi, ir apzinātas dažas jomas, kurās 
varētu palielināt efektivitāti (“sinerģijas”);

15. norāda, ka saskaņā ar Komisijas 
sniegto informāciju EaSI vidusposma 
novērtējums parādīja, ka tās mērķi 
joprojām ir būtiski un ka programma 
efektīvi sasniedz attiecīgās ieinteresētās 
personas, radot labus rezultātus un 
sasniedzot mērķus, jo īpaši ņemot vērā 
pašreizējo sarežģīto sociālekonomisko 
situāciju, ko raksturo finanšu un 
ekonomikas krīzes sekas; norāda arī to, ka, 
lai gan trīs apakšprogrammas (Progress, 
EURES un “Mikrofinansēšana un sociālā 
uzņēmējdarbība”), šķiet, darbojas 
neatkarīgi, ir apzinātas dažas jomas, kurās 
varētu palielināt efektivitāti (“sinerģijas”);

Or. en

Grozījums Nr. 32
Tomáš Zdechovský

Atzinuma projekts
15.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

15.a uzstāj, ka EaSI sadaļā attiecībā uz 
ESF+ būtu jāiekļauj vairāki uzlabojumi, 
tostarp lielāks uzsvars uz nelabvēlīgā 
situācijā esošām grupām, lielāka budžeta 
elastība un labāka pašreizējo darbību 
integrācija;
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Or. en

Grozījums Nr. 33
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Atzinuma projekts
15.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

15.a mudina Komisiju uzlabot 
nodarbinātības un sociālās inovācijas 
programmas īstenošanu, jo īpaši 
palielinot elastību un mērķtiecīgi 
pievēršoties grupām, kurām nepieciešams 
īpašs atbalsts, vienkāršojot procedūras, 
uzlabojot iekšējo konsekvenci un saikni ar 
citiem fondiem;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Tomáš Zdechovský

Atzinuma projekts
15.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

15.b jo īpaši norāda, ka vidusposma 
novērtējumā tika uzsvērti vairāki veidi, kā 
uzlabot nodarbinātības un sociālās 
inovācijas programmas īstenošanu, it 
sevišķi vienkāršojot procedūras, uzlabojot 
iekšējo konsekvenci un saikni ar citiem 
fondiem;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Elena Lizzi

Atzinuma projekts
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16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. norāda, ka Komisija 2018. gadā 
pabeidza nodarbinātības un sociālo lietu 
politikas jomā strādājošo Eiropas 
Komisijas aģentūru (Eurofound, Cedefop, 
ETF un EU-OSHA) pirmo transversālo 
novērtējumu, lai papildinātu triju trīspusējo 
aģentūru izveides regulu pārskatīšanu; ar 
gandarījumu norāda, ka novērtējumā ir 
apstiprināta aģentūru atbilstība, 
efektivitāte, lietderība, saskaņotība un 
pievienotā vērtība, kā arī nepieciešamība 
stiprināt to sadarbību, lai izmantotu 
sinerģijas;

16. norāda, ka Komisija 2018. gadā 
pabeidza nodarbinātības un sociālo lietu 
politikas jomā strādājošo Eiropas 
Komisijas aģentūru (Eurofound, Cedefop, 
ETF un EU-OSHA) pirmo transversālo 
novērtējumu, lai papildinātu triju trīspusējo 
aģentūru izveides regulu pārskatīšanu; 
tomēr norāda, ka šīs četras aģentūras, pie 
kurām tagad jāpieskaita arī Eiropas 
Darba iestāde, tērē naudu un 
resursus, taču šie tēriņi ne vienmēr ir 
efektīvi; uzsver, ka ir svarīgi racionalizēt 
izmaksas, samazināt nelietderīgus tēriņus 
un novērst darba dublēšanos;

Or. it

Grozījums Nr. 36
Guido Reil

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. norāda, ka Komisija 2018. gadā 
pabeidza nodarbinātības un sociālo lietu 
politikas jomā strādājošo Eiropas 
Komisijas aģentūru (Eurofound, Cedefop, 
ETF un EU-OSHA) pirmo transversālo 
novērtējumu, lai papildinātu triju trīspusējo 
aģentūru izveides regulu pārskatīšanu; ar 
gandarījumu norāda, ka novērtējumā ir 
apstiprināta aģentūru atbilstība, 
efektivitāte, lietderība, saskaņotība un 
pievienotā vērtība, kā arī nepieciešamība 
stiprināt to sadarbību, lai izmantotu 
sinerģijas;

16. norāda, ka Komisija 2018. gadā 
pabeidza nodarbinātības un sociālo lietu 
politikas jomā strādājošo Eiropas 
Komisijas aģentūru (Eurofound, Cedefop, 
ETF un EU-OSHA) pirmo transversālo 
novērtējumu, lai papildinātu triju trīspusējo 
aģentūru izveides regulu pārskatīšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 37
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Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. norāda, ka Komisija 2018. gadā 
pabeidza nodarbinātības un sociālo lietu 
politikas jomā strādājošo Eiropas 
Komisijas aģentūru (Eurofound, Cedefop, 
ETF un EU-OSHA) pirmo transversālo 
novērtējumu, lai papildinātu triju trīspusējo 
aģentūru izveides regulu pārskatīšanu; ar 
gandarījumu norāda, ka novērtējumā ir 
apstiprināta aģentūru atbilstība, 
efektivitāte, lietderība, saskaņotība un 
pievienotā vērtība, kā arī nepieciešamība 
stiprināt to sadarbību, lai izmantotu 
sinerģijas;

16. atzinīgi vērtē to, ka Komisija 
2018. gadā pabeidza nodarbinātības un 
sociālo lietu politikas jomā strādājošo 
Eiropas Komisijas aģentūru (Eurofound, 
Cedefop, ETF un EU-OSHA) pirmo 
transversālo novērtējumu, lai papildinātu 
triju trīspusējo aģentūru izveides regulu 
pārskatīšanu; ar gandarījumu norāda, ka 
pārskatīšanas rezultātā ir apstiprināts 
ārkārtīgi pozitīvs novērtēšanas ziņojums 
par aģentūru atbilstību, efektivitāti, 
lietderību, saskaņotību un pievienoto 
vērtību, kā arī nepieciešamība stiprināt to 
sadarbību, lai izmantotu sinerģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Atzinuma projekts
16.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

16.a atzinīgi vērtē Eiropas Darba 
iestādes (EDI) izveidi un uzsver 
nepieciešamību nodrošināt tai 
pietiekamus finanšu resursus darbības 
sākšanai; uzsver, ka finansējumu nevar 
nodrošināt, pārvietojot piešķīrumus no 
citām nodarbinātības un sociālo lietu 
aģentūrām un budžeta pozīcijām, un tā 
rezultātā nevajadzētu samazināt EURES 
resursus un spējas; tādēļ uzsver, ka EDI 
un EURES ir jāsaglabā konkrētas un 
skaidri nodalītas budžeta pozīcijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Elena Lizzi

Atzinuma projekts
17. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

17. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā 
Komisija ir sākusi četrus tematiskus 
novērtējumus (par atbalstu jauniešu 
nodarbinātībai, ESF atbalstu nodarbinātībai 
un mobilitātei, ESF atbalstu izglītībai un 
apmācībai un ESF atbalstu sociālajai 
iekļaušanai);

17. konstatē, ka 2018. gadā Komisija ir 
sākusi četrus tematiskus novērtējumus (par 
atbalstu jauniešu nodarbinātībai, ESF 
atbalstu nodarbinātībai un mobilitātei, ESF 
atbalstu izglītībai un apmācībai un ESF 
atbalstu sociālajai iekļaušanai);

Or. it

Grozījums Nr. 40
Marc Botenga

Atzinuma projekts
17. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

17. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā 
Komisija ir sākusi četrus tematiskus 
novērtējumus (par atbalstu jauniešu 
nodarbinātībai, ESF atbalstu nodarbinātībai 
un mobilitātei, ESF atbalstu izglītībai un 
apmācībai un ESF atbalstu sociālajai 
iekļaušanai);

17. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā 
Komisija ir sākusi četrus tematiskus 
novērtējumus (par atbalstu jauniešu 
nodarbinātībai, ESF atbalstu nodarbinātībai 
un mobilitātei, ESF atbalstu izglītībai un 
apmācībai un ESF atbalstu sociālajai 
iekļaušanai); turklāt uzsver, ka 
pārredzamība un iedzīvotāju informētība 
par aģentūru pastāvēšanu ir būtiska to 
demokrātiskajai pārskatatbildībai; 
uzskata, ka ārkārtīgi svarīga ir aģentūru 
resursu un datu izmantojamība un viegla 
izmantošana; tādēļ aicina novērtēt, kā 
pašlaik tiek sniegti un darīti pieejami dati 
un resursi, kā arī to, cik lielā mērā 
iedzīvotāji tos var viegli identificēt, atpazīt 
un izmantot;

Or. en
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Grozījums Nr. 41
Elena Lizzi

Atzinuma projekts
18. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

18. pieņem zināšanai to, ka Revīzijas 
palātas ieteikums, saskaņā ar kuru 
Komisijai visās savās darbībās būtu 
konsekventi un atbilstoši savām labāka 
regulējuma pamatnostādnēm jāizmanto 
termini “izmaksas”, “iznākums”, 
“rezultāts” un “ietekme”, ir īstenots tikai 
dažos aspektos, un mudina Komisiju 
censties pilnībā īstenot šo ieteikumu;

18. ar bažām norāda, ka Revīzijas 
palātas ieteikums, saskaņā ar kuru 
Komisijai visās savās darbībās būtu 
konsekventi un atbilstoši savām labāka 
regulējuma pamatnostādnēm jāizmanto 
termini “izmaksas”, “iznākums”, 
“rezultāts” un “ietekme”, ir īstenots tikai 
dažos aspektos, un mudina Komisiju 
censties pilnībā īstenot šo ieteikumu;

Or. it


