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IEROSINĀJUMI

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

1. norāda, ka 18 % izdevumu ES kohēzijas politikas jomā ir saistīti ar nodarbinātību un 
sociālo jautājumu risināšanu, lielākā daļa šīs politikas jomas izdevumu, proti, 94 %, ir 
Eiropas Sociālā fonda izdevumi (ESF);

2. tādēļ atzinīgi vērtē to, ka ESF piešķirtie līdzekļi — EUR 10,8 miljardi saistību 
apropriācijās un EUR 7,1 miljards maksājumu apropriācijās — ir izlietoti attiecīgi par 
100 % un 87,9 %; apzinās, ka zemais maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis ir 
izskaidrojams ar to, ka dažu saistību uzņemšanās notika tikai pēdējā ceturksnī; pieņem 
zināšanai Komisijas centienus uzlabot finanšu pārvaldību;

3. tādēļ pauž gandarījumu, ka Revīzijas palāta pārbaudes laikā ir spējusi konstatēt kļūdu 
biežuma samazinājumu līdz 7,7 %; pauž pārsteigumu par Revīzijas palātas konstatējumu, 
ka ES direktīvas netiek pienācīgi transponētas dalībvalstu tiesību aktos par publisko 
iepirkumu, un tādēļ sagaida, ka Komisija efektīvāk uzraudzīs šo transponēšanas procesu 
un pārbaudīs atbalstāmo projektu atbilstību prasībām;

4. pieņem zināšanai Komisijas centienus, rīkojot divpusēju un daudzpusēju apmācību, 
panākt, ka dalībvalstis sistemātiski apmāca, informē un konsultē līdzekļu saņēmējus un 
īstenošanas aģentūras un sniedz tiem norādījumus, lai samazinātu kļūdu biežumu;

5. atkārtoti prasa uzlikt dalībvalstīm par pienākumu ziņot par finansēšanas instrumentu 
finanšu pārvaldību un piekrīt Revīzijas palātas prasībai, ka Komisijai regulāri jākontrolē 
ESF iesaistīšana;

6. pauž nožēlu, ka Komisija līdz šim tikai daļēji īstenojusi Revīzijas palātas ieteikumus 
izmantot ESF, lai novērstu priekšlaicīgu skolas pamešanu;

7. atgādina, ka Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības 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 ESF pieļautos krāpšanas gadījumus tālāk iztiesā un piemēro 
sankcijas arī dalībvalstu tiesu iestādes;

8. atzinīgi vērtē Komisijas centienus saņemt vispusīgus pārskatus no visām dalībvalstīm, to 
revīzijas iestādēm sagatavojot pārbaudes ziņojumus un gada ziņojumu kopsavilkumus, un 
uzskata, ka Komisijai ir jāpaplašina savas pārbaudes funkcijas, lai tā varētu ziņot 
Parlamentam par ES finansējuma pievienoto vērtību;

9. uzsver ESF mērķgrupu un projektu veicinātāju īpašās vajadzības; ierosina par projektu 
līdzfinansējumu uzskatīt arī brīvprātīgu darbu bezpeļņas organizācijās un materiālos 
ieguldījumus; aicina projektu veicinātājus precīzi izpētīt ESF administratīvās izmaksas 
katrā dalībvalstī un katrā projektā;
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10. uzskata, ka nepieciešams, jo īpaši attiecībā uz Globalizācijas fonda finansējumu, jau 
iepriekš noteikt vienības pašizmaksas aptuvenu vērtību dažādiem finansiāli atbalstāmiem 
pasākumiem, un norāda, ka Globalizācijas fonds ir finansējis tikai 21 projektu par kopējo 
summu EUR 105 miljoni, lai gan maksimālā piešķiramo līdzekļu summa ir 
EUR 500 miljoni; tādēļ sagaida, ņemot vērā fonda nozīmi bezdarbnieku reintegrācijā, ka 
Komisija efektīvāk atbalstīs dalībvalstis, tām izraugoties projektus, kuri var saņemt 
finansējumu no Globalizācijas fonda;

11. aicina Revīzijas palātu pārbaudīt arī citas budžeta pozīcijas, kas attiecas uz sociālo jomu 
un nodarbinātību, un noskaidrot, kāpēc pieejamais finansējums nav izmantots pilnībā;

12. sagaida no Komisijas detalizētus novērtējuma ziņojumus par izmēģinājuma projektiem.


