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Grozījums Nr. 1
Csaba Őry
Atzinuma projekts
1. punkts
Atzinuma projekts

Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta ir
turpinājusi novērtēt nodarbinātības un
sociālo lietu jomu, pārbaudot paraugu ar
lielu skaitu darījumu; pauž nožēlu par to,
ka kļūdu īpatsvars šajā politikas jomā ir
palielinājies, proti, 2012. gadā tas bija
3,2 % salīdzinājumā ar 2,2 % gadu
iepriekš; norāda, ka šāds kļūdu īpatsvars
joprojām ir pats zemākais no visām
politikas jomām;

1. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta ir
turpinājusi novērtēt nodarbinātības un
sociālo lietu jomu, pārbaudot paraugu ar
lielu skaitu darījumu; pauž nožēlu par to,
ka kļūdu īpatsvars šajā politikas jomā ir
palielinājies, proti, 2012. gadā tas bija
3,2 % salīdzinājumā ar 2,2 % gadu
iepriekš; norāda, ka šāds kļūdu īpatsvars
joprojām ir pats zemākais no visām
politikas jomām; turklāt aicina Revīzijas
palātu novērtēt arī budžeta pozīcijas,
kurās ir mazāk finanšu piešķīrumu
nodarbinātības un sociālo lietu jomā;
Or. en

Grozījums Nr. 2
Csaba Őry
Atzinuma projekts
6. punkts
Atzinuma projekts

Grozījums

6. pieņem zināšanai Revīzijas palātas
apsvērumus par to, kādas priekšrocības ir
vienkāršoto izmaksu iespējām, kas
samazina kļūdu risku un līdzekļu saņēmēju
administratīvo slogu; atzinīgi vērtē to, ka
26 % no paraugā iekļautajiem ESF
darījumiem 20122. gadā šīs iespējas jau ir
tikušas izmantotas2; pauž atbalstu tam, lai
nākamajā daudzgadu finanšu periodā
vienkāršoto izmaksu iespējas tiktu
izmantotas vairāk;

6. pieņem zināšanai Revīzijas palātas
apsvērumus par to, kādas priekšrocības ir
vienkāršoto izmaksu iespējām, kas
samazina kļūdu risku un līdzekļu saņēmēju
administratīvo slogu; pieņem zināšanai, ka
26 % no paraugā iekļautajiem ESF
darījumiem 2012. gadā šīs iespējas jau ir
tikušas izmantotas;
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Grozījums Nr. 3
Csaba Őry
Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)
Atzinuma projekts

Grozījums
6.a apzinās, ka vienkāršoto izmaksu
iespējas var samazināt kļūdu biežumu, bet
norāda, ka šajā gadījumā noteikumu
nepareiza piemērošana paliek
nepamanīta.
Or. en
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