
AD\903388LV.doc PE483.771v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Budžeta kontroles komiteja

2011/0270(COD)

31.5.2012

ATZINUMS
Sniegusi Budžeta kontroles komiteja

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas 
Savienības Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programmu
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

Atzinumu sagatavoja: Jens Geier



PE483.771v02-00 2/10 AD\903388LV.doc

LV

PA_Legam



AD\903388LV.doc 3/10 PE483.771v02-00

LV

GROZĪJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” 
programmā būtu jāpiemēro saskaņota 
pieeja, lai veicinātu nodarbinātību un 
novērstu sociālo atstumtību un nabadzību.
Programmas īstenošana būtu jāracionalizē 
un jāvienkāršo, it sevišķi ar kopēju 
noteikumu kopumu, kas cita starpā ietver 
vispārējus mērķus, darbību tipoloģiju, 
uzraudzības un novērtēšanas pasākumus.
Programmā arī būtu jākoncentrē uzmanība 
uz lieliem projektiem, kam ir nepārprotama 
pievienotā vērtība Eiropas Savienībai, lai 
sasniegtu kritisko masu un samazinātu 
administratīvo slogu gan atbalsta 
saņēmējiem, gan Komisijai. Turklāt 
aktīvāk būtu jāizmanto vienkāršotas 
izmaksu iespējas (vienreizēji maksājumi un 
vienotas likmes finansējums), it sevišķi 
mobilitātes shēmu īstenošanā. Programmai 
vajadzētu būt vienas pieturas aģentūrai 
mikrofinansējuma nodrošinātājām 
iestādēm, nodrošinot finansējumu 
mikrokredītiem, kapacitātes nostiprināšanai 
un tehniskajai palīdzībai. Visbeidzot,
programmai būtu jānodrošina budžeta 
elastība, izveidojot rezervi, ko piešķirs reizi 
gadā, lai nodrošinātu politikas prioritātes.

(5) Saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” 
programmā būtu jāpiemēro saskaņota 
pieeja, lai veicinātu nodarbinātību un 
novērstu sociālo atstumtību un nabadzību.
Programmas īstenošana būtu jāracionalizē 
un jāvienkāršo, it sevišķi ar kopēju 
noteikumu kopumu, kas cita starpā ietver 
vispārējus mērķus, darbību tipoloģiju, 
uzraudzības un novērtēšanas pasākumus.
Programmā būtu jākoncentrē uzmanība uz 
lieliem projektiem, kam ir nepārprotama 
parauga nozīme un pievienotā vērtība 
Eiropas Savienībai, lai sasniegtu kritisko 
masu un samazinātu administratīvo slogu 
gan atbalsta saņēmējiem, gan Komisijai.
Turklāt aktīvāk būtu jāizmanto 
vienkāršotas izmaksu iespējas (vienreizēji 
maksājumi un vienotas likmes 
finansējums), it sevišķi mobilitātes shēmu 
īstenošanā. Programmai vajadzētu būt 
vienas pieturas aģentūrai mikrofinansējuma 
nodrošinātājām iestādēm, nodrošinot 
finansējumu mikrokredītiem, kapacitātes 
nostiprināšanai un tehniskajai palīdzībai.
Savu iespēju robežās programmai būtu 
jānodrošina budžeta elastība, izveidojot 
rezervi, ko piešķirs reizi gadā, lai 
nodrošinātu politikas prioritātes.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Ņemot vērā programmai pieejamā 
finansējuma ierobežotību un šā 
finansējuma piešķiršanu dažādām 
sadaļām, prioritāte finansēšanā būtu 
jāpiešķir tādu struktūru attīstībai, kurām 
ir izteikti daudzkāršojoša ietekme, kas 
sniegs labumu turpmākiem projektiem un 
iniciatīvām. Būtu jāveic arī attiecīgi 
pasākumi, lai izslēgtu iespēju pārklāties 
un/vai saņemt dubultu finansējumu no 
citiem fondiem vai programmām, it īpaši 
no Eiropas Sociālā fonda.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Šīs programmas plašie mērķi un 
lielais nozīmīgums ir pretrunā ar piešķirto 
ļoti ierobežoto finansējumu, kas, 
iespējams, liks vilties šajā programmā 
ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) EURES darbības joma būtu 
jāpaplašina, lai izstrādātu un atbalstītu 

(12) EURES darbības joma būtu 
jāpaplašina, lai izstrādātu un atbalstītu 
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mērķtiecīgas mobilitātes shēmas 
Savienības līmenī ar mērķi aizpildīt brīvās 
darbvietas tajās vietās, kur ir atklāti 
trūkumi darba tirgū. Saskaņā ar Līguma 
47. pantu šāda shēma atvieglotu jaunāka 
gadagājuma darba ņēmēju mobilitāti.

mērķtiecīgas mobilitātes shēmas 
Savienības līmenī ar mērķi aizpildīt brīvās 
darbvietas tajās vietās, kur ir atklāti 
trūkumi darba tirgū. Saskaņā ar Līguma 
47. pantu šāda shēma atvieglotu jaunāka 
gadagājuma darba ņēmēju mobilitāti. Lai 
EURES varētu sasniegt savus mērķus, 
būtu vēlams trijām sadaļām, kuras veido 
šo programmu, saglabāt noteiktu 
finansiālu neatkarību.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Sociālie uzņēmumi ir Eiropas uz 
plurālismu balstītās sociālās tirgus 
ekonomikas stūrakmens. Tie var darboties 
kā sociālo pārmaiņu dzinējspēks, 
piedāvājot inovatīvus risinājumus un 
tādējādi dodot vērtīgu ieguldījumu 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
īstenošanā. Programmai ir jāuzlabo sociālo 
uzņēmumu piekļuve finansējumam, 
tādējādi veicinot Komisijas uzsākto 
sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu.

(16) Sociālie uzņēmumi ir Eiropas uz 
plurālismu balstītās sociālās tirgus 
ekonomikas stūrakmens. Tie var darboties 
kā sociālo pārmaiņu dzinējspēks, 
piedāvājot inovatīvus risinājumus un 
tādējādi dodot vērtīgu ieguldījumu 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
īstenošanā. Ierobežota budžeta apstākļos 
programmai ir jāuzlabo sociālo uzņēmumu 
piekļuve finansējumam, tādējādi veicinot 
Komisijas uzsākto sociālās 
uzņēmējdarbības iniciatīvu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var izmantot 1. punktā minētās 
apropriācijas, lai finansētu tehnisko un/vai 
administratīvo palīdzību, jo īpaši saistībā ar 
revīziju veikšanu, tulkošanas 
ārpakalpojumiem, ekspertu sanāksmēm, 
informācijas un komunikācijas 

3. Komisija var izmantot līdz 3 % no
1. punktā minētajām apropriācijām, lai 
finansētu tehnisko un/vai administratīvo 
palīdzību, jo īpaši saistībā ar revīziju 
veikšanu, tulkošanas ārpakalpojumiem, 
ekspertu sanāksmēm, sadarbību ar trešām 
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pasākumiem, no kuriem Komisija un 
saņēmēji gūst abpusēju labumu.

valstīm un informācijas un komunikācijas 
pasākumiem, no kuriem Komisija un 
saņēmēji gūst abpusēju labumu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Padomes prezidentūras pasākumi, 
konferences un semināri;

b) pasākumi, konferences un semināri;

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pasākumi personu mobilitātes 
veicināšanai Savienībā, jo īpaši 
daudzvalodu digitālās platformas izveide, 
kas nepieciešama brīvo darbvietu un 
pieteikumu noskaidrošanai, un 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmas, lai 
aizpildītu brīvās darbvietas tur, kur darba 
tirgū ir konstatētas nepilnības, un/vai 
palīdzētu īpašām darbinieku grupām, 
piemēram, jauniem cilvēkiem.

4. Finansiāli īstenojami pasākumi personu 
mobilitātes veicināšanai Savienībā, jo īpaši 
daudzvalodu digitālās platformas izveide, 
kas nepieciešama brīvo darbvietu un 
pieteikumu noskaidrošanai, un 
mērķtiecīgas mobilitātes shēmas, lai 
aizpildītu brīvās darbvietas tur, kur darba 
tirgū ir konstatētas nepilnības, un/vai 
palīdzētu īpašām darbinieku grupām, 
piemēram, jauniem cilvēkiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atbalsts mikrofinansēšanai un 
sociālajiem uzņēmumiem, jo īpaši 
izmantojot finanšu instrumentus, kas 

5. Atbalsts mikrofinansēšanai un 
sociālajiem uzņēmumiem, jo īpaši 
izmantojot finanšu instrumentus, kas 
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noteikti pirmās daļas VIII sadaļā Regulā 
Nr. XXX/2012 [jaunā Finanšu regula] par 
finanšu noteikumiem, ko piemēro 
Savienības gada budžetam, un dotācijas.

noteikti Regulā Nr. XXX/2012 [jaunā 
Finanšu regula] par finanšu noteikumiem, 
ko piemēro Savienības gada budžetam, un 
dotācijas.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienreizējus maksājumus, vienības 
pašizmaksas skalu un vienotas likmes 
finansējumu var izmantot attiecībā uz 
atbalstu, kas piešķirts programmas 
dalībniekiem, it sevišķi saistībā ar 6. panta 
4. punktā minētajām mobilitātes shēmām.

Piešķīruma nolīgumā norāda, kāda daļa 
no Savienības finansiālā ieguldījuma 
pamatosies uz attaisnoto izmaksu 
atmaksāšanu un kāda daļa pamatosies uz 
vienotas likmes (tostarp vienības 
pašizmaksas skalu) vai vienreizējiem 
maksājumiem attiecībā uz atbalstu, kas 
piešķirts programmas dalībniekiem, it 
sevišķi saistībā ar 6. panta 4. punktā 
minētajām mobilitātes shēmām.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija veic piemērotus profilakses 
pasākumus, lai nodrošinātu to, ka, īstenojot 
saskaņā ar šo regulu finansētās darbības, 
Savienības finanšu intereses tiek 
aizsargātas pret krāpšanu, korupciju un 
jebkādu citu nelikumīgu darbību, veicot 
efektīvas pārbaudes un tajos gadījumos, 
kad tiek atklātas nelikumības, atgūstot
kļūdaini izmaksātās summas, kā arī 
vajadzības gadījumā nosakot efektīvus, 
samērīgus un atturošus naudas sodus 
atbilstīgi Līguma 325. pantam, Padomes 
1995. gada 18. decembra Regulai (EK, 
Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu 

1. Komisija veic piemērotus profilakses 
pasākumus un veic efektīvas pārbaudes, 
lai nodrošinātu to, ka, īstenojot saskaņā ar 
šo regulu finansētās darbības, Savienības 
finanšu intereses tiek aizsargātas pret 
krāpšanu, korupciju un jebkādu citu 
nelikumīgu darbību.
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finanšu interešu aizsardzību un Finanšu 
regulai.

1.a Tajos gadījumos, kad tiek atklātas 
nelikumības, kļūdaini izmaksātās summas 
atgūst galvenokārt ar kompensēšanas 
palīdzību, kā arī vajadzības gadījumā 
Savienības finanšu interešu aizsardzības 
nolūkā nosakot efektīvus, samērīgus un 
atturošus naudas sodus atbilstīgi Līguma 
325. pantam, Padomes 1995. gada 
18. decembra Regulai (EK, Euratom) 
Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu 
interešu aizsardzību un Finanšu regulai.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot 1. un 2. punktu, šīs regulas 
īstenošanas rezultātā pieņemtie lēmumi, 
nolīgumi un līgumi nepārprotami dod 
Komisijai, arī OLAF, un Revīzijas palātai 
tiesības veikt šādas revīzijas, pārbaudes un 
apsekojumus uz vietas.

3. Neskarot 1. un 2. punktu, šīs regulas 
īstenošanas rezultātā pieņemtie lēmumi, 
nolīgumi un līgumi nepārprotami dod 
Komisijai, arī OLAF, un Revīzijas palātai 
tiesības veikt šādas revīzijas, pārbaudes un 
apsekojumus uz vietas līdz pat četriem 
gadiem pēc galīgā maksājuma.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai īstenotu programmas regulāru 
uzraudzību un veiktu jebkādus tās politisko 
un finanšu prioritāšu grozījumus, Komisija 
reizi divos gados sagatavo uzraudzības 
ziņojumus un nosūta tos Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Šajos ziņojumos 
iekļauj programmas rezultātus un to, kādā 
mērā ar programmas darbību palīdzību tiek 

Lai īstenotu programmas regulāru 
uzraudzību un veiktu jebkādus tās politisko 
un finanšu prioritāšu grozījumus, Komisija 
reizi gadā sagatavo uzraudzības ziņojumus 
un nosūta tos Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Šajos ziņojumos iekļauj 
programmas rezultātus un to, kādā mērā ar 
programmas darbību palīdzību tiek risināti 
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risināti dzimumu līdztiesības un 
diskriminācijas aizlieguma jautājumi, tai 
skaitā arī jautājumi attiecībā uz piekļuvi.

dzimumu līdztiesības un diskriminācijas 
aizlieguma jautājumi, tai skaitā arī 
jautājumi attiecībā uz piekļuvi.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas termiņa vidusposma 
novērtējumu veic līdz 2017. gada beigām, 
lai novērtētu programmas mērķu 
sasniegšanā panākto progresu, noteiktu, vai 
programmas līdzekļi ir izlietoti efektīvi, un 
novērtētu tās pievienoto vērtību Savienībai.

1. Programmas termiņa vidusposma 
novērtējumu veic līdz 2017. gada beigām, 
lai novērtētu programmas mērķu 
sasniegšanā panākto progresu, noteiktu, vai 
programmas līdzekļi ir izlietoti efektīvi, un 
novērtētu tās pievienoto vērtību Savienībai.
Novērtējuma rezultātus var ņemt vērā, 
izstrādājot jaunas programmas 
nodarbinātības un sociālo lietu jomā.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajos ikgadējos īstenošanas ziņojumos 
sniegto informāciju iekļauj 13. pantā 
minētajos uzraudzības ziņojumos, ko 
sniedz reizi divos gados. Šādos 
uzraudzības ziņojumos iekļauj Lēmuma 
Nr. 283/2010/ES 8. panta 2. punktā 
minētos gada pārskatus.

2. Šajos ikgadējos īstenošanas ziņojumos 
sniegto informāciju iekļauj 13. pantā 
minētajos uzraudzības ziņojumos, ko 
sniedz reizi gadā. Šādos uzraudzības 
ziņojumos iekļauj Lēmuma 
Nr. 283/2010/ES 8. panta 2. punktā 
minētos gada pārskatus.
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