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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 Eiropas Sociālajam fondam (ESF) piešķirtie līdzekļi —

10,6 miljardi EUR saistību apropriācijās un 8,8 miljardi EUR maksājumu apropriācijās 
— ir izlietoti attiecīgi par 100 % un 97,1 %; atzīst Komisijas centienus uzlabot finanšu 
pārvaldību;

2. norāda uz struktūrfondu kļūdu vidējo biežumu, kas ir vismaz 11 %; norāda uz zemāku 
ESF kļūdu biežumu; mudina Komisiju paziņot par pašas pieļauto kļūdu biežumu un 
pārbaudīt, kā iespējams stiprināt ESF patstāvību nākamajā finanšu laikposmā;

3. pauž nožēlu, ka joprojām nav iespējams novērtēt Komisijas rīcības plānu struktūrfondu 
pārvaldības uzlabošanai1; uzsver, ka 82 % ESF 2000. līdz 2006. gadā veikto finanšu 
korekciju ir attiecināmi uz Itāliju un Spāniju; uzskata, ka ir mērķtiecīgi jāstrādā ar 
attiecīgajām dalībvalstīm un jāizveido diferencēta informācijas un sankciju sistēma, lai 
ātrāk novērstu kļūdas un veicinātu līdzekļu pareizu izlietošanu, izmantojot „vislabākās un 
vissliktākās prakses” piemērus;

4. atgādina, ka Nodarbinātības ģenerāldirektorāta pienākums ir veikt attiecīgus pasākumus 
krāpšanas un korupcijas novēršanai, jo tas pārvalda līdzekļu izlietojumu; atzinīgi vērtē 
ciešo sadarbību ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF); aicina panākt, ka ar 
ESF pieļautiem krāpšanas gadījumiem nodarbojas un tos izskata arī dalībvalstu tiesu
iestādes;

5. atzinīgi vērtē Komisijas centienus saņemt plašas atskaites no visām dalībvalstīm, to 
kontroles iestādēm iesniedzot pārbaudes ziņojumus un gada kopsavilkuma ziņojumus;
aicina pārbaudīt pārskatatbildību, lai viena un tā pati informācija netiktu pieprasīta 
divreiz; uzskata par nepieņemamiem un sodāmiem gadījumus, kad dalībvalstu pārvaldes 
un uzraudzības iestādes neiesniedz atskaites vai iesniegtās atskaites ir nepilnīgas, tas pats 
attiecas uz finanšu noteikumu obligāto prasību neievērošanu; tādēļ prasa Komisijai 
izstrādāt priekšlikumus, kā uzlabot pašreizējo prasību sniegt ziņojumus un paplašināt to 
ar sankciju mehānismu;

6. atzīmē, ka interešu konflikts starp līdzekļu pārvaldītājiem un līdzekļu saņēmējiem ir 
iespējams līdzekļu piešķiršanas brīdī; prasa Komisijai panākt tiesiskā regulējuma izstrādi 
dalībvalstu pārvaldes līmenī, lai pienācīgā veidā novērstu interešu konfliktus līdzekļu 
piešķiršanas brīdī;

7. uzsver ESF mērķgrupu un projektu veicinātāju īpašās vajadzības; ierosina par projektu 
līdzfinansējumu uzskatīt arī brīvprātīgu darbu bezpeļņas organizācijās un mantiskos 
ieguldījumus; aicina veikt izpēti par ESF projektu veicinātāju pašreizējām 
administratīvajām izmaksām pēc dalībvalstīm un projektiem;

8. atgādina jaunākos grozījumus Struktūrfondu regulās (Regula (EK) Nr. 1341/2008, Regula 
(EK) Nr. 284/2009, Regula (EK) Nr. 396/2009, Regula (EK) Nr. 397/2009, Regula (EK) 

                                               
1  Komisijas 2007. gada 19. februāra Rīcības plāns Komisijai uzticētās pārraudzītājas lomas nostiprināšanai, 
īstenojot strukturālo darbību dalītu pārvaldību (COM(2008)0097).
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Nr. 846/2009), kuru mērķis ir vienkāršot administratīvās procedūras; pieprasa ziņojumu 
par minēto grozījumu ietekmi.


