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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Regulā (ES) Nr. [..] par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības gada 
budžetam, ir izklāstīti Savienības gada 
budžeta izpildes vispārējie principi. Tātad 
ir jānodrošina minētās regulas un ESF 
reglamentējošo noteikumu savstarpējā 
atbilstība.

Grozījums Nr. 2

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) iestāžu pienākumus programmā 
attiecībā uz darbības pārvaldību, kontroli 
un revīziju veic par to programmu 
atbildīgās iestādes, kuras ietvaros darbībai 
piešķirts atbalsts, vai arī tās noslēdz līgumu 
ar iestādēm tajā dalībvalstī, kurā darbība 
tiek īstenota, ja vien izpildīti 2. punkta 
a) apakšpunktā izklāstītie nosacījumi un 
izpildīti darbības pārvaldības, kontroles 
un revīzijas pienākumi.

(b) iestāžu pienākumus programmā 
attiecībā uz darbības pārvaldību, kontroli 
un revīziju veic par to programmu 
atbildīgās iestādes, kuras ietvaros darbībai 
piešķirts atbalsts, vai arī tās noslēdz līgumu 
ar iestādēm tajā dalībvalstī, kurā darbība 
tiek īstenota.

Pamatojums

Atbilstoši COM(2011)0615.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Papildus Regulas (ES) Nr. [..] 59. panta 
3. punkta minētajiem izdevumiem, 
infrastruktūras, zemes un nekustamā 
īpašuma iegāde nav attiecināma uz ESF 
atbalstu.

3. Papildus Regulas (ES) Nr. [..] 59. panta 
3. punktā minētajiem izdevumiem, 
infrastruktūras, zemes un nekustamā 
īpašuma iegāde neatkarīgi no vērtības nav 
attiecināma uz ESF atbalstu.

Pamatojums

Atbilstoši COM(2011)0615.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finanšu revīzijas vienīgais merķis ir 
pārliecināties, vai ir izpildīti Komisijas 
veiktās atmaksāšanas nosacījumi, balstoties 
uz vienību izmaksu standarta shēmām un 
vienreizējiem maksājumiem.

Ikviena finanšu revīzija, ko uzskata par 
nepieciešamu, tiek veikta, lai
pārliecinātos, vai ir izpildīti Komisijas 
veiktās atmaksāšanas nosacījumi, balstoties 
uz vienību izmaksu standarta shēmām un 
vienreizējiem maksājumiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja izmantoti minētie finansējuma veidi, 
dalībvalsts darbības atbalstam var piemērot 
savu grāmatvedības kārtību. Piemērojot šo 
regulu un Regulu (ES) Nr. [..], ne 
revīzijas iestāde, ne Komisija neveic 
minētās grāmatvedības kārtības un no tās 
izrietošo summu revīziju.

Ja izmantoti minētie finansējuma veidi, 
dalībvalsts darbības atbalstam var piemērot 
savu grāmatvedības kārtību.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus atbilstoši 16. pantam, lai noteiktu 
īpašus noteikumus un nosacījumus 
dalībvalstu pieteikumiem, tostarp uz 
politiku balstītu garantiju griestus, jo īpaši 
nodrošinot, lai to izmantošana neradītu 
pārāk lielu publisko struktūru parādu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus atbilstoši 16. pantam, lai noteiktu 
īpašus noteikumus un nosacījumus 
dalībvalstu pieteikumiem, tostarp uz 
politiku balstītu garantiju griestus, jo īpaši 
nodrošinot, lai to izmantošana neradītu 
pārāk lielu publisko struktūru parādu. Šie 
deleģētie akti atbilst principiem, kas 
noteikti Regulā (ES) Nr. [..] par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības gada 
budžetam.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopējie rādītāji, kas raksturo ESF 
līdzekļu pārvaldību dalībvalstīs:
– to darbinieku skaits, kuri attiecīgajā 
dalībvalstī veic ESF līdzekļu pārvaldību, 
piešķiršanu un kontroli.
Visi dati jāatspoguļo, tos iedalot pēc 
attiecīgajiem NUTS līmeņiem.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētie dati par dalībniekiem, kas piedalās 
ESF atbalstītā darbībā, jāsniedz gada 

Minētie dati par dalībniekiem, kas piedalās 
ESF atbalstītā darbībā, jāsniedz gada 
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īstenošanas ziņojumos, kā norādīts 
Regulas (ES) Nr. [..] 44. panta 1. un 
2. punktā un 101. panta 1. punktā. Visi dati 
jāatspoguļo pēc dzimuma.

īstenošanas ziņojumos, kā norādīts 
Regulas (ES) Nr. [..] 44. panta 1. un 
2. punktā un 101. panta 1. punktā. Visi dati 
jāatspoguļo, tos iedalot pēc dzimuma un 
attiecīgā NUTS līmeņa.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētie dati jāsniedz gada īstenošanas 
ziņojumos, kā norādīts Regulas (ES) 
Nr. [..] 44. panta 1. un 2. punktā un 
101. panta 1. punktā.

Minētie dati jāsniedz gada īstenošanas 
ziņojumos, kā norādīts Regulas (ES) 
Nr. [..] 44. panta 1. un 2. punktā un 
101. panta 1. punktā. Dati jāatspoguļo, tos 
iedalot pēc attiecīgā NUTS līmeņa.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
Pielikums – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētie dati jāsniedz gada īstenošanas 
ziņojumos, kā norādīts Regulas (ES) 
Nr. [..] 44. panta 1. un 2. punktā un 
101. panta 1. punktā. Visi dati jāatspoguļo 
pēc dzimuma.

Minētie dati jāsniedz gada īstenošanas 
ziņojumos, kā norādīts Regulas (ES) 
Nr. [..] 44. panta 1. un 2. punktā un 
101. panta 1. punktā. Visi dati jāatspoguļo, 
tos iedalot pēc dzimuma un attiecīgā 
NUTS līmeņa.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
Pielikums – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētie dati jāsniedz gada īstenošanas 
ziņojumos, kā norādīts Regulas (ES) 
Nr. [..] 44. panta 4. punktā. Tie jāsavāc, 

Minētie dati jāsniedz gada īstenošanas 
ziņojumos, kā norādīts Regulas (ES) 
Nr. [..] 44. panta 4. punktā. Tie jāsavāc, 



AD\903602LV.doc 7/8 PE480.546v02-00

LV

balstoties uz dalībnieku reprezentatīvu 
kopumu katrā prioritātes asī. Kopuma 
iekšējais derīgums jānodrošina tā, lai datus 
var vispārināt prioritāšu ašu līmenī. Visi 
dati jāatspoguļo pēc dzimuma.

balstoties uz dalībnieku reprezentatīvu 
kopumu katrā prioritātes asī. Kopuma 
iekšējais derīgums jānodrošina tā, lai datus 
var vispārināt prioritātes ass līmenī. Visi 
dati jāatspoguļo, tos iedalot pēc dzimuma 
un attiecīgā NUTS līmeņa.
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