
PA\927264LV.doc PE505.992v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Budžeta kontroles komiteja

2012/0295(COD)

4.3.2013

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Budžeta kontroles komiteja

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Vistrūcīgāko 
personu atbalstīšanas fondu
(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

Atzinumu sagatavoja: Theodoros Skylakakis



PE505.992v01-00 2/8 PA\927264LV.doc

LV

PA_Legam

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 Līguma 317. pantu dalītas 
pārvaldības kontekstā būtu jāparedz
nosacījumi, kas ļautu Komisijai īstenot 
atbildību par Savienības vispārējā budžeta 
īstenošanu, un būtu jāprecizē atbildība 
attiecībā uz dalībvalstu sadarbību. Šiem 
nosacījumiem būtu jānodrošina, lai 
Komisija varētu pārliecināties, ka 
dalībvalstis Fondu izmanto likumīgi, 
pareizi un saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu tādā nozīmē, kas 
lietota Padomes Regulā Nr. […] par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas 
Kopienu vispārējam budžetam (turpmāk 
“Finanšu regula”).

(5) Saskaņā ar Līguma 317. pantu dalītas 
pārvaldības kontekstā būtu jāparedz 
nosacījumi, kas ļautu Komisijai īstenot 
atbildību par Savienības vispārējā budžeta 
īstenošanu, un būtu jāprecizē atbildība 
attiecībā uz dalībvalstu sadarbību. Šiem 
nosacījumiem būtu jānodrošina, lai 
Komisija varētu pārliecināties, ka 
dalībvalstis Fondu izmanto likumīgi, 
pareizi un saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu tādā nozīmē, kas 
lietota Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra Regulā (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par Finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības
vispārējam budžetam (Finanšu regula). 
Īstenojot savu budžeta izpildes 
kompetenci, Komisijai būtu vairāk jāveic 
lietderības revīzija un jāpopularizē tās 
izmantošana.

_____________ ____________
1 OV L, , ... lpp. 1 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šie noteikumi nodrošina, ka atbalstītās 
darbības atbilst piemērojamiem Savienības 
un valsts tiesību aktiem jo īpaši attiecībā uz 
to preču drošumu, kas tiek izdalītas 
vistrūcīgākajām personām.

(6) Šiem noteikumiem vajadzētu būt 
atbilstīgiem Finanšu regulas noteikumiem 
un ar tiem būtu jānodrošina, lai atbalstītās 
darbības atbilstu citiem piemērojamiem 
Savienības un valsts tiesību aktiem jo īpaši 
attiecībā uz to preču drošumu, kas tiek 
izdalītas vistrūcīgākajām personām.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) devums tā Savienības mērķa īstenošanā, 
kurš paredz līdz 2020. gadam par vismaz 
20 miljoniem samazināt to cilvēku skaitu, 
kurus apdraud nabadzības un sociālās 
atstumtības risks, ņemot vērā atlasītos 
risināmos materiālās nenodrošinātības 
veidus un konkrētos apstākļus valstī 
nabadzības, sociālās atstumtības un 
materiālās nenodrošinātības ziņā;

(a) devums tā Savienības mērķa 
īstenošanā, kurš paredz līdz 2020. gadam 
par vismaz 20 miljoniem samazināt to 
cilvēku skaitu, kurus apdraud nabadzības 
un sociālās atstumtības risks, ņemot vērā 
atlasītos risināmos materiālās 
nenodrošinātības veidus un konkrētos 
apstākļus valstī nabadzības, sociālās 
atstumtības un materiālās nenodrošinātības 
ziņā, kā arī to cilvēku skaitu, kuru 
ienākumu un īpašuma bilance ir negatīva;

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc savas iniciatīvas un ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm Komisija ar ārējo ekspertu 
palīdzību veic ex-post izvērtēšanu, lai 
novērtētu sasniegto rezultātu efektivitāti un 
ilgtspēju, kā arī lai novērtētu Fonda 
pievienoto vērtību. Ex post izvērtēšanu 
pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Pēc savas iniciatīvas un ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm Komisija ar ārējo ekspertu 
palīdzību veic ex-post izvērtēšanu, lai 
novērtētu sasniegto rezultātu efektivitāti un 
ilgtspēju, kā arī lai novērtētu Fonda 
pievienoto vērtību, no to personu viedokļa, 
kuras par trūcīgām ir kļuvušas nesen un 
kuru ienākumu bilance ir negatīva, un to 
māju īpašnieku viedokļa, kuru īpašuma 
bilance ir negatīva. Ex post izvērtēšanu 
pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. sagatavot Finanšu regulas 56. panta 
5. punkta a) apakšpunktā minētos gada 
pārskatus;

2. sagatavot Finanšu regulas 59. panta 
5. punkta a) apakšpunktā minētos gada 
pārskatus;

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
27. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visa oficiālā informācijas apmaiņa starp 
dalībvalsti un Komisiju notiek elektroniskā 
datu apmaiņas sistēmā, kas atbilstoši 
Komisijas noteikumiem izveidota ar 

4. Visa oficiālā informācijas apmaiņa starp 
dalībvalsti un Komisiju notiek elektroniskā 
datu apmaiņas sistēmā, kas atbilstoši 
Komisijas noteikumiem izveidota ar 
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īstenošanas aktiem. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 60. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

deleģētajiem aktiem, ievērojot 59. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sešu mēnešu laikā no darbības 
programmas pieņemšanas revīzijas iestāde 
sagatavo revīzijas stratēģiju revīziju 
veikšanai. Revīzijas stratēģijā izklāsta 
revīzijas metodiku, metodi revidējamo 
darbību atlasei un revīziju plānošanu 
saistībā ar kārtējo pārskata gadu un diviem 
nākamajiem pārskata gadiem. No 2016. 
līdz 2022. gadam ieskaitot ik gadu 
atjaunina revīzijas stratēģiju. Revīzijas 
iestāde pēc pieprasījuma iesniedz revīzijas 
stratēģiju Komisijai.

4. Sešu mēnešu laikā no darbības 
programmas pieņemšanas revīzijas iestāde 
sagatavo revīzijas stratēģiju revīziju 
veikšanai. Revīzijas stratēģijā izklāsta 
revīzijas metodiku, metodi revidējamo 
darbību atlasei un revīziju plānošanu 
saistībā ar kārtējo pārskata gadu un diviem 
nākamajiem pārskata gadiem. No 2016. 
līdz 2022. gadam ieskaitot ik gadu 
atjaunina revīzijas stratēģiju. Revīzijas 
iestāde iesniedz revīzijas stratēģiju 
Komisijai. Komisiju pilnvaro pieprasīt, lai 
revīzijas iestāde savā revīzijas stratēģijā 
veiktu izmaiņas, kuras Komisijas 
skatījumā ir nepieciešamas, lai 
nodrošinātu revīzijas pareizu veikšanu, 
ievērojot starptautiski pieņemtos revīzijas 
standartus. Šajā sakarībā Komisija 
pārliecinās, lai pietiekamā mērā tiktu 
ņemta vērā lietderības revīzija.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
31. pants – 5. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(r) revīzijas atzinumu saskaņā ar Finanšu (a) revīzijas atzinumu saskaņā ar Finanšu 
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regulas 56. panta 5. punktu; regulas 59. panta 5. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
31. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem revīzijas stratēģijas, revīzijas 
atzinuma un gada kontroles ziņojuma 
paraugus, kā arī 4. punktā minētās atlases 
metodiku. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 60. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

6. Komisija, izmantojot deleģētos aktus, 
pieņem revīzijas stratēģijas, revīzijas 
atzinuma un gada kontroles ziņojuma 
paraugus, kā arī 4. punktā minētās atlases 
metodiku. Šos deleģētos aktus pieņem 
saskaņā ar 59. pantā minēto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var prasīt, lai dalībvalsts 
veiktu nepieciešamos pasākumus, kas 
nodrošina to pārvaldības un kontroles 
sistēmu efektīvu darbību vai izdevumu 
pareizību saskaņā ar šo regulu.

3. Komisija prasa, lai dalībvalsts veiktu 
nepieciešamos pasākumus, kas nodrošina 
to pārvaldības un kontroles sistēmu 
efektīvu darbību vai izdevumu pareizību 
saskaņā ar šo regulu.

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par katru gadu, sākot no 2015. gada līdz 
2022. gadam ieskaitot, līdz 15. februārim 
nākamajā gadā pēc pārskata perioda 
beigām saskaņā ar Finanšu regulas 
56. pantu dalībvalsts iesniedz Komisijai 
šādus dokumentus un informāciju:

1. Par katru gadu, sākot no 2015. gada līdz 
2022. gadam ieskaitot, līdz 15. februārim 
nākamajā gadā pēc pārskata perioda 
beigām saskaņā ar Finanšu regulas 
59. pantu dalībvalsts iesniedz Komisijai 
šādus dokumentus un informāciju:

(dd) saskaņā ar 32. pantu norīkotās Finanšu 
regulas 56. panta 5. punktā minētās 
attiecīgās institūcijas (struktūras) 
apliecinātu gada pārskatu;

(a) saskaņā ar 32. pantu norīkotās Finanšu 
regulas 59. panta 5. punktā minētās 
attiecīgās institūcijas (struktūras) 
apliecinātu gada pārskatu;

(ee) Finanšu regulas 56. panta 
5. apakšpunktā minēto pārvaldības 
deklarāciju;

(b) Finanšu regulas 59. panta 
5. apakšpunktā minēto pārvaldības 
deklarāciju;

(ff) revīzijas nobeiguma un kontroļu 
ziņojumu gada kopsavilkumu, ieskaitot 
analīzi par kļūdu un vājo punktu raksturu 
un apmēru un veiktajiem vai plānotajiem 
koriģējošajiem pasākumiem;

(c) revīzijas nobeiguma un kontroļu 
ziņojumu gada kopsavilkumu, ieskaitot 
analīzi par kļūdu un vājo punktu raksturu 
un apmēru un veiktajiem vai plānotajiem 
koriģējošajiem pasākumiem;

(gg) revīzijas atzinumu, ko sniegusi 
norīkota neatkarīga Finanšu regulas 
56. panta 5. punktā minēta revīzijas
institūcija, kam pievienots kontroles 
ziņojums, kurā izklāstīts tajās revīzijās 
konstatētais, kas veiktas saistībā ar 
pārskata gadu, uz kuru attiecas atzinums.

(d) revīzijas atzinumu, ko sniegusi norīkota 
neatkarīga Finanšu regulas 59. panta 
5. punktā minēta revīzijas institūcija, kam 
pievienots kontroles ziņojums, kurā 
izklāstīts tajās revīzijās konstatētais, kas 
veiktas saistībā ar pārskata gadu, uz kuru 
attiecas atzinums.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vadošā iestāde nodrošina, lai pēc 
pieprasījuma Komisijai un Eiropas 
Revīzijas palātai būtu pieejami visi 

1. Vadošā iestāde nodrošina, lai pēc 
pieprasījuma Komisijai un Eiropas 
Revīzijas palātai būtu pieejami visi 
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attaisnojošie dokumenti par darbībām 
attiecībā uz triju gadu laikposmu. Minētais 
triju gadu laikposms sākas 31. decembrī 
gadā, kad Komisija saskaņā ar 47. pantu 
pieņēmusi pārskatu akceptēšanas lēmumu 
vai vēlākais — galīga atlikuma maksājuma 
dienā.

attaisnojošie dokumenti par darbībām 
attiecībā uz piecu gadu laikposmu. 
Minētais piecu gadu laikposms sākas 
galīga atlikuma maksājuma dienā.

Šo triju gadu laikposmu pārtrauc 
tiesvedības vai administratīvas procedūras 
gadījumā vai pēc pienācīgi pamatota 
Komisijas pieprasījuma.

Šo piecu gadu laikposmu pārtrauc 
tiesvedības vai administratīvas procedūras 
gadījumā vai pēc pienācīgi pamatota 
Komisijas pieprasījuma.

Or. en


