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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

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;

2. norāda, ka Eiropas Sociālais fonds (ESF) ir svarīgs politisks līdzeklis, īstenojot 
nodarbinātības un sociālo lietu politiku, sevišķi ekonomikas lejupslīdes laikā, kad šāds 
ieguldījums cilvēku kapitālā, nodarbinātībā un sociālajā iekļaušanā ir visvairāk vajadzīgs; 
norāda, ka ESF izdevumi veidoja aptuveni 97 % no politikas jomas izdevumiem 
2012. gadā; 

3. atkārtoti aicina uzraudzīt finanšu instrumentus, sevišķi ESF, Eiropas Globalizācijas fondu, 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta attiecīgās daļas un Eiropas Progresa 
mikrofinansēšanas instrumentu, un to veikumu novērtēt attiecībā pret konkrētajiem 
politikas mērķiem, kas noteikti stratēģijā „Eiropa 2020”, kā arī ikgadējā Eiropas pusgada 
politikas procesā;

4. pauž nožēlu par kļūdām, kas radušās saistībā ar neattiecināmiem projektiem un 
izdevumiem; atkārtoti aicina efektīvāk uzraudzīt atbilstību attiecināmības noteikumiem;

5. uzskata, ka vairākas kļūdas, kas radušās tāpēc, ka nav tikuši ievēroti noteikumi par 
publisko iepirkumu vai dalībnieki nav bijuši tiesīgi piedalīties, varētu izskaidrot ar valstu 
tiesību aktos noteiktām papildu prasībām; aicina Komisiju un dalībvalstis pārbaudīt šādus 
aktīvas un pasīvas pārmērīgas reglamentēšanas gadījumus, lai samazinātu lieku 
administratīvo slogu un atvieglotu piekļuvi ESF un citiem nodarbinātības un sociālo lietu 
jomas izdevumiem; šajā sakarībā vērš uzmanību uz Komisijas neseno ziņojumu 
„Simplification and Gold-plating in the European Social Fund” („Vienkāršošana un 
pārmērīga reglamentēšana saistībā ar Eiropas Sociālo fondu”)1, konkrētāk, saistībā ar 
jaunās regulas īstenošanu;

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 2012. gadā šīs iespējas 
jau ir tikušas izmantotas2; pauž atbalstu tam, lai nākamajā daudzgadu finanšu periodā 
vienkāršoto izmaksu iespējas tiktu izmantotas vairāk;

7. atgādina par nepieciešamību uzlabot EURES finansējuma izlietojumu, jo tā apguves 
līmenis no 2010. līdz 2012. gadam ir samazinājies; atzinīgi vērtē to, ka 2012. gadā ir 

                                               
1 Simplification and Gold-plating in the European Social Fund, atsauce Ares(2013)3470438978 — 13/11/2013, 
Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts, Eiropas Komisija.
2 Simplification and Gold-plating in the European Social Fund, atsauce Ares(2013)3470438978 — 13/11/2013, 
Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts, Eiropas Komisija, 4. lpp.
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sāktas shēmas „Tava pirmā EURES darbavieta” darbības, kas ir viens no galvenajiem 
pasākumiem, risinot jautājumu par jauniešu bezdarbu;

8. aicina Eiropas un valstu iestādes, kad tās izstrādās kontroles mehānismus saistībā ar 
Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonda izlietojumu, attiecīgi tos pielāgot, ņemot 
vērā iesaistīto dalībnieku specifiku.


