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1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, 
III iedaļa — Komisija
(2019/2055(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējo budžetu1,

– ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2018. finanšu gadu 
(COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu par turpmāko rīcību attiecībā uz 2017. finanšu gada 
budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0334),

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada ziņojumu par ES budžeta pārvaldību un izpildi 
(COM(2019)0299),

– ņemot vērā Komisijas gada ziņojumu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par 
2018. gadā veiktajām iekšējām revīzijām (COM(2019)0350) un Komisijas dienestu 
darba dokumentu, kas tam pievienots (SWD(2019)0300),

– ņemot vērā 2019. gada 18. decembra rezolūciju par tiesiskumu Maltā saistībā ar nesen 
atklātajiem faktiem Daphne Caruana Galizia slepkavības lietā3,

– ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 15/2019 “2014. gada 
civildienesta reformu kopuma īstenošana Komisijā. Lieli ietaupījumi, tomēr ne bez 
sekām personālam”,

– ņemot vērā Parlamenta Budžeta kontroles komitejas darba dokumentu par Eiropas 
Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 15/2019 “2014. gada civildienesta reformu 
kopuma īstenošana Komisijā. Lieli ietaupījumi, tomēr ne bez sekām personālam”,

– ņemot vērā 2020. gada 16. janvāra rezolūciju par notiekošajām uzklausīšanām saskaņā 
ar LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz Poliju un Ungāriju4,

– ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2018. finanšu gadā un iestāžu 
atbildes5, kā arī tās īpašos ziņojumus,

– ņemot vērā deklarāciju6 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 

1 OV L 57, 28.2.2018., 1. lpp.
2 OV C 327, 30.9.2018., 1. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0103.
4 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0014.
5 OV C 340, 8.10.2019., 1. lpp.
6 OV C 340, 8.10.2019., 9. lpp.
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par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Komisijai 
par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05760/1/2020 – C9-0018/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 317., 318. un 319. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu7 un jo īpaši 
tās 62., 164., 165. un 166. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 
2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar 
kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 966/20128, un jo īpaši tās 69., 260., 261. un 262. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 99. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas, Attīstības komitejas, Nodarbinātības 
un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0069/2020),

A. tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 1. punktu Komisija uzņemas 
atbildību par budžeta izpildi un programmu pārvaldību un saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 317. pantu budžeta izpildi veic sadarbībā ar dalībvalstīm un 
ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principu,

1. sniedz Komisijai apstiprinājumu par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā 
budžeta izpildi;

2. izklāsta savus konstatējumus rezolūcijā, kas ir neatņemama daļa no lēmumiem par 
Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, 
III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras, kā arī 2020. gada .. rezolūcijā par Revīzijas 
palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 
2018. finanšu gada budžeta izpildi9;

7 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
8 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
9 Pieņemtie teksti, P9_TA...
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3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt 
Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī dalībvalstu parlamentiem un valsts un 
reģionālajām revīzijas iestādēm un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).
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2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras 2018. finanšu gada 
budžeta izpildes apstiprināšanu
(2019/2055(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējo budžetu1,

– ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2018. finanšu gadu 
(COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– ņemot vērā Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras 2018. finanšu 
gada galīgos pārskatus3,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu par turpmāko rīcību attiecībā uz 2017. finanšu gada 
budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0334),

– ņemot vērā Komisijas gada ziņojumu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par 
2018. gadā veiktajām iekšējām revīzijām (COM(2019)0350) un Komisijas dienestu 
darba dokumentu, kas tam pievienots (SWD(2019)0300),

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras 
izpildaģentūras 2018. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi4,

– ņemot vērā deklarāciju5 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Komisijai 
par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05762/2020 – C9-0019/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 317., 318. un 319. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu6 un jo īpaši 
tās 62., 164., 165. un 166. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 

1 OV L 57, 28.2.2018., 1. lpp.
2 OV C 327, 30.9.2019., 1. lpp.
3 OV C 376, 6.11.2019., 10. lpp.
4 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
5 OV C 417, 11.12.2019., 34. lpp.
6 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
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2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar 
kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 966/20127, un jo īpaši tās 69., 260., 261. un 262. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 58/2003, ar ko nosaka 
statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības 
uzdevumus8, un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Komisijas 2004. gada 21. septembra Regulu (EK) Nr. 1653/2004 par 
finanšu tipa regulu izpildu aģentūrām, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 58/2003 
par atsevišķu uzdevumu izpildu aģentūru statūtiem attiecībā uz Kopienas programmu 
pārvaldi9, un jo īpaši tās 66. panta pirmo un otro daļu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 18. decembra Īstenošanas lēmumu 2013/776/ES, ar 
ko izveido Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru un atceļ Lēmumu 
2009/336/EK10,

– ņemot vērā Reglamenta 99. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas, Attīstības komitejas, Nodarbinātības 
un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0069/2020),

A. tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 1. punktu Komisija uzņemas 
atbildību par budžeta izpildi un programmu pārvaldību un saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 317. pantu budžeta izpildi veic sadarbībā ar dalībvalstīm un 
ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principu,

1. sniedz Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras direktoram 
apstiprinājumu par izpildaģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus konstatējumus rezolūcijā, kas ir neatņemama daļa no lēmumiem par 
Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, 
III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras, kā arī 2020. gada .. rezolūcijā par Revīzijas 
palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 
2018. finanšu gada budžeta izpildi11;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu, lēmumu par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada 

7 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
8 OV L 11, 16.1.2003., 1. lpp.
9 OV L 297, 22.9.2004., 6. lpp.
10 OV L 343, 19.12.2013., 46. lpp.
11 Pieņemtie teksti, P9_TA...
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vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija, kā arī rezolūciju, kas ir 
neatņemama šo lēmumu daļa, nosūtīt Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras 
izpildaģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to 
publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).
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3. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes 
apstiprināšanu
(2019/2055(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējo budžetu1,

– ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2018. finanšu gadu 
(COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– ņemot vērā Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras galīgos gada pārskatus par 
2018. finanšu gadu3,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu par turpmāko rīcību attiecībā uz 2017. finanšu gada 
budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0334),

– ņemot vērā Komisijas gada ziņojumu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par 
2018. gadā veiktajām iekšējām revīzijām (COM(2019)0350) un Komisijas dienestu 
darba dokumentu, kas tam pievienots (SWD(2019)0300),

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras 
2018. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi4,

– ņemot vērā deklarāciju5 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Komisijai 
par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05762/2020 – C9-0019/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 317., 318. un 319. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu6 un jo īpaši 
tās 62., 164., 165. un 166. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 

1 OV L 57, 28.2.2018., 1. lpp.
2 OV C 327, 30.9.2019., 1. lpp.
3 OV C 376, 6.11.2019., 12. lpp.
4 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
5 OV C 417, 11.12.2019., 34. lpp.
6 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
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2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar 
kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 966/20127, un jo īpaši tās 69., 260., 261. un 262. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 58/2003, ar ko nosaka 
statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības 
uzdevumus8, un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Komisijas 2004. gada 21. septembra Regulu (EK) Nr. 1653/2004 par 
finanšu tipa regulu izpildu aģentūrām, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 58/2003 
par atsevišķu uzdevumu izpildu aģentūru statūtiem attiecībā uz Kopienas programmu 
pārvaldi9, un jo īpaši tās 66. panta pirmo un otro daļu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 17. decembra Īstenošanas lēmumu 2013/771/ES, ar 
ko izveido Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūru un atceļ Lēmumu 2004/20/EK un 
Lēmumu 2007/372/EK10,

– ņemot vērā Reglamenta 99. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas, Attīstības komitejas, Nodarbinātības 
un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0069/2020),

A. tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 1. punktu Komisija uzņemas 
atbildību par budžeta izpildi un programmu pārvaldību un saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 317. pantu budžeta izpildi veic sadarbībā ar dalībvalstīm un 
ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principu,

1. sniedz Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras direktoram apstiprinājumu par 
izpildaģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus konstatējumus rezolūcijā, kas ir neatņemama daļa no lēmumiem par 
Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, 
III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras, kā arī 2020. gada .. rezolūcijā par Revīzijas 
palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 
2018. finanšu gada budžeta izpildi11;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu, lēmumu par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada 

7 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
8 OV L 11, 16.1.2003., 1. lpp.
9 OV L 297, 22.9.2004., 6. lpp.
10 OV L 341, 18.12.2013., 73. lpp.
11 Pieņemtie teksti, P9_TA...
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vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija, kā arī rezolūciju, kas ir 
neatņemama šo lēmumu daļa, nosūtīt Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras 
direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).
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4. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūras 2018. finanšu 
gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2019/2055(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējo budžetu1,

– ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2018. finanšu gadu 
(COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– ņemot vērā Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūras galīgos 
gada pārskatus par 2018. finanšu gadu3,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu par turpmāko rīcību attiecībā uz 2017. finanšu gada 
budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0334),

– ņemot vērā Komisijas gada ziņojumu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par 
2018. gadā veiktajām iekšējām revīzijām (COM(2019)0350) un Komisijas dienestu 
darba dokumentu, kas tam pievienots (SWD(2019)0300),

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un 
pārtikas izpildaģentūras 2018. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi4,

– ņemot vērā deklarāciju5 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Komisijai 
par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05762/2020 – C9-0019/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 317., 318. un 319. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu6 un jo īpaši 
tās 62., 164., 165. un 166. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 

1 OV L 57, 28.2.2018., 1. lpp.
2 OV C 327, 30.9.2019., 1. lpp.
3 OV C 376, 6.11.2019., 7. lpp.
4 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
5 OV C 417, 11.12.2019., 34. lpp.
6 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
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2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar 
kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 966/20127, un jo īpaši tās 69., 260., 261. un 262. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 58/2003, ar ko nosaka 
statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības 
uzdevumus8, un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Komisijas 2004. gada 21. septembra Regulu (EK) Nr. 1653/2004 par 
finanšu tipa regulu izpildu aģentūrām, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 58/2003 
par atsevišķu uzdevumu izpildu aģentūru statūtiem attiecībā uz Kopienas programmu 
pārvaldi9, un jo īpaši tās 66. panta pirmo un otro daļu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 17. decembra Īstenošanas lēmumu 2013/770/ES, ar 
ko nodibina Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūru un atceļ Lēmumu 
2004/858/EK10,

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 17. decembra Īstenošanas lēmumu 2014/927/ES, ar 
ko groza Īstenošanas Lēmumu 2013/770/ES, lai Patērētāju, veselības un pārtikas 
izpildaģentūru pārveidotu par Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas 
izpildaģentūru11,

– ņemot vērā Reglamenta 99. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas, Attīstības komitejas, Nodarbinātības 
un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0069/2020),

A. tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 1. punktu Komisija uzņemas 
atbildību par budžeta izpildi un programmu pārvaldību un saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 317. pantu budžeta izpildi veic sadarbībā ar dalībvalstīm un 
ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principu;

1. sniedz Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūras direktoram 
apstiprinājumu par izpildaģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus konstatējumus rezolūcijā, kas ir neatņemama daļa no lēmumiem par 
Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, 

7 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
8 OV L 11, 16.1.2003., 1. lpp.
9 OV L 297, 22.9.2004., 6. lpp.
10 OV L 341, 18.12.2013., 69. lpp.
11 OV L 363, 18.12.2014., 183. lpp.
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III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras, kā arī 2020. gada .. rezolūcijā par Revīzijas 
palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 
2018. finanšu gada budžeta izpildi12;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu, lēmumu par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada 
vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija, kā arī rezolūciju, kas ir 
neatņemama šo lēmumu daļa, nosūtīt Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas 
izpildaģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to 
publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

12 Pieņemtie teksti, P9_TA...
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5. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes 
apstiprināšanu
(2019/2055(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējo budžetu1,

– ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2018. finanšu gadu 
(COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– ņemot vērā Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras galīgos gada pārskatus par 
2018. finanšu gadu3,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu par turpmāko rīcību attiecībā uz 2017. finanšu gada 
budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0334),

– ņemot vērā Komisijas gada ziņojumu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par 
2018. gadā veiktajām iekšējām revīzijām (COM(2019)0350) un Komisijas dienestu 
darba dokumentu, kas tam pievienots (SWD(2019)0300),

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras 
2018. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi4,

– ņemot vērā deklarāciju5 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Komisijai 
par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05762/2020 – C9-0019/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 317., 318. un 319. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu6 un jo īpaši 
tās 62., 164., 165. un 166. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 

1 OV L 57, 28.2.2018., 1. lpp.
2 OV C 327, 30.9.2019., 1. lpp.
3 OV C 376, 6.11.2019., 30. lpp.
4 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
5 OV C 417, 11.12.2019., 34. lpp.
6 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.



RR\1200377LV.docx 17/150 PE639.827v02-00

LV

2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar 
kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 966/20127, un jo īpaši tās 69., 260., 261. un 262. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 58/2003, ar ko nosaka 
statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības 
uzdevumus8, un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Komisijas 2004. gada 21. septembra Regulu (EK) Nr. 1653/2004 par 
finanšu tipa regulu izpildu aģentūrām, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 58/2003 
par atsevišķu uzdevumu izpildu aģentūru statūtiem attiecībā uz Kopienas programmu 
pārvaldi9, un jo īpaši tās 66. panta pirmo un otro daļu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 17. decembra Īstenošanas lēmumu 2013/779/ES, ar 
ko izveido Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūru un atceļ Lēmumu 
2008/37/EK10,

– ņemot vērā Reglamenta 99. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas, Attīstības komitejas, Nodarbinātības 
un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0069/2020),

A. tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 1. punktu Komisija uzņemas 
atbildību par budžeta izpildi un programmu pārvaldību un saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 317. pantu budžeta izpildi veic sadarbībā ar dalībvalstīm un 
ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principu,

1. sniedz Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras direktoram apstiprinājumu par 
izpildaģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus konstatējumus rezolūcijā, kas ir neatņemama daļa no lēmumiem par 
Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, 
III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras, kā arī 2020. gada .. rezolūcijā par Revīzijas 
palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 
2018. finanšu gada budžeta izpildi11;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu, lēmumu par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada 

7 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
8 OV L 11, 16.1.2003., 1. lpp.
9 OV L 297, 22.9.2004., 6. lpp.
10 OV L 346, 20.12.2013., 58. lpp.
11 Pieņemtie teksti, P9_TA...
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vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija, kā arī rezolūciju, kas ir 
neatņemama šo lēmumu daļa, nosūtīt Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras 
direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).
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6. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Pētniecības izpildaģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2019/2055(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējo budžetu1,

– ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2018. finanšu gadu 
(COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– ņemot vērā Pētniecības izpildaģentūras galīgos gada pārskatus par 2018. finanšu gadu3,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu par turpmāko rīcību attiecībā uz 2017. finanšu gada 
budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0334),

– ņemot vērā Komisijas gada ziņojumu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par 
2018. gadā veiktajām iekšējām revīzijām (COM(2019)0350) un Komisijas dienestu 
darba dokumentu, kas tam pievienots (SWD(2019)0300),

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Pētniecības izpildaģentūras 2018. finanšu 
gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi4

– ņemot vērā deklarāciju5 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Komisijai 
par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05762/2020 – C9-0019/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 317., 318. un 319. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu6 un jo īpaši 
tās 62., 164., 165. un 166. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 
2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar 
kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 

1 OV L 57, 28.2.2018., 1. lpp.
2 OV C 327, 30.9.2019., 1. lpp.
3 OV C 376, 6.11.2019., 47. lpp.
4 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
5 OV C 417, 11.12.2019., 34. lpp.
6 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
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Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 966/20127, un jo īpaši tās 69., 260., 261. un 262. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 58/2003, ar ko nosaka 
statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības 
uzdevumus8, un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Komisijas 2004. gada 21. septembra Regulu (EK) Nr. 1653/2004 par 
finanšu tipa regulu izpildu aģentūrām, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 58/2003 
par atsevišķu uzdevumu izpildu aģentūru statūtiem attiecībā uz Kopienas programmu 
pārvaldi9, un jo īpaši tās 66. panta pirmo un otro daļu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 13. decembra Īstenošanas lēmumu 2013/778/ES, ar 
ko izveido Pētniecības izpildaģentūru un atceļ Lēmumu 2008/46/EK10,

– ņemot vērā Reglamenta 99. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas, Attīstības komitejas, Nodarbinātības 
un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0069/2020),

A. tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 1. punktu Komisija uzņemas 
atbildību par budžeta izpildi un programmu pārvaldību un saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 317. pantu budžeta izpildi veic sadarbībā ar dalībvalstīm un 
ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principu,

1. sniedz Pētniecības izpildaģentūras direktoram apstiprinājumu par izpildaģentūras 
2018. finanšu gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus konstatējumus rezolūcijā, kas ir neatņemama daļa no lēmumiem par 
Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, 
III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras, kā arī 2020. gada .. rezolūcijā par Revīzijas 
palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 
2018. finanšu gada budžeta izpildi11;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu, lēmumu par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada 
vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija, kā arī rezolūciju, kas ir 
neatņemama šo lēmumu daļa, nosūtīt Pētniecības izpildaģentūras direktoram, Padomei, 
Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības 

7 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
8 OV L 11, 16.1.2003., 1. lpp.
9 OV L 297, 22.9.2004., 6. lpp.
10 OV L 346, 20.12.2013., 54. lpp.
11 Pieņemtie teksti, P9_TA...
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Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).
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7. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Inovācijas un tīklu izpildaģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes 
apstiprināšanu
(2019/2055(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējo budžetu1,

– ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2018. finanšu gadu 
(COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– ņemot vērā Inovācijas un tīklu izpildaģentūras galīgos gada pārskatus par 2018. finanšu 
gadu3,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu par turpmāko rīcību attiecībā uz 2017. finanšu gada 
budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0334),

– ņemot vērā Komisijas gada ziņojumu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par 
2018. gadā veiktajām iekšējām revīzijām (COM(2019)0350) un Komisijas dienestu 
darba dokumentu, kas tam pievienots (SWD(2019)0300),

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Inovācijas un tīklu izpildaģentūras 
2018. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi4,

– ņemot vērā deklarāciju5 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Komisijai 
par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05762/2020 – C9-0019/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 317., 318. un 319. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu6 un jo īpaši 
tās 62., 164., 165. un 166. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 

1 OV L 57, 28.2.2018., 1. lpp.
2 OV C 327, 30.9.2019., 1. lpp.
3 OV C 376, 6.11.2019., 46. lpp.
4 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
5 OV C 417, 11.12.2019., 34. lpp.
6 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
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2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar 
kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 966/20127, un jo īpaši tās 69., 260., 261. un 262. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 58/2003, ar ko nosaka 
statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības 
uzdevumus8, un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Komisijas 2004. gada 21. septembra Regulu (EK) Nr. 1653/2004 par 
finanšu tipa regulu izpildu aģentūrām, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 58/2003 
par atsevišķu uzdevumu izpildu aģentūru statūtiem attiecībā uz Kopienas programmu 
pārvaldi9, un jo īpaši tās 66. panta pirmo un otro daļu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 23. decembra Īstenošanas lēmumu 2013/801/ES, ar 
ko izveido Inovācijas un tīklu izpildaģentūru un atceļ Lēmumu 2007/60/EK, kas grozīts 
ar Lēmumu 2008/593/EK10,

– ņemot vērā Reglamenta 99. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas, Attīstības komitejas, Nodarbinātības 
un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0069/2020),

A. tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 1. punktu Komisija uzņemas 
atbildību par budžeta izpildi un programmu pārvaldību un saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 317. pantu budžeta izpildi veic sadarbībā ar dalībvalstīm un 
ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principu,

1. sniedz Inovācijas un tīklu izpildaģentūras direktoram apstiprinājumu par izpildaģentūras 
2018. finanšu gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus konstatējumus rezolūcijā, kas ir neatņemama daļa no lēmumiem par 
Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, 
III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras, kā arī 2020. gada .. rezolūcijā par Revīzijas 
palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 
2018. finanšu gada budžeta izpildi11;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu, lēmumu par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada 

7 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
8 OV L 11, 16.1.2003., 1. lpp.
9 OV L 297, 22.9.2004., 6. lpp.
10 OV L 352, 24.12.2013., 65. lpp.
11 Pieņemtie teksti, P9_TA...



PE639.827v02-00 24/150 RR\1200377LV.docx

LV

vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija, kā arī rezolūciju, kas ir 
neatņemama šo lēmumu daļa, nosūtīt Inovācijas un tīklu izpildaģentūras direktoram, 
Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).
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8. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta pārskatu apstiprināšanu, 
III iedaļa — Komisija
(2019/2055(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējo budžetu1,

– ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2018. finanšu gadu 
(COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu par turpmāko rīcību attiecībā uz 2017. finanšu gada 
budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2019)0334),

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada ziņojumu par ES budžeta pārvaldību un izpildi 
(COM(2019)0299),

– ņemot vērā Komisijas gada ziņojumu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par 
2018. gadā veiktajām iekšējām revīzijām (COM(2019)0350) un Komisijas dienestu 
darba dokumentu, kas tam pievienots (SWD(2019)0300),

– ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2018. finanšu gadā un iestāžu 
atbildes3, kā arī tās īpašos ziņojumus,

– ņemot vērā deklarāciju4 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Komisijai 
par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05760/2020 – C9-0018/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 317., 318. un 319. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu5 un jo īpaši 
tās 62., 164., 165. un 166. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 
2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar 

1 OV L 57, 28.2.2018., 1. lpp.
2 OV C 327, 30.9.2019., 1. lpp.
3 OV C 340, 8.10.2019., 1. lpp.
4 OV C 340, 8.10.2019., 9. lpp.
5 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
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kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 966/20126, un jo īpaši tās 69., 260., 261. un 262. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 58/2003, ar ko nosaka 
statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības 
uzdevumus7, un jo īpaši tās 14. panta 2. un 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 99. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas, Attīstības komitejas, Nodarbinātības 
un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0069/2020),

1. apstiprina Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta pārskatus;

2. izklāsta savus konstatējumus rezolūcijā, kas ir neatņemama daļa no lēmumiem par 
Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, 
III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras, kā arī 2020. gada .. rezolūcijā par Revīzijas 
palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 
2018. finanšu gada budžeta izpildi8;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā 
arī dalībvalstu parlamentiem un valsts un reģionālajām revīzijas iestādēm un nodrošināt 
tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

6 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
7 OV L 11, 16.1.2003., 1. lpp.
8 Pieņemtie teksti, P9_TA...
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9. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmumiem par Eiropas Savienības 
2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un 
izpildaģentūras
(2019/2055(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta 
izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija,

– ņemot vērā lēmumus par izpildaģentūru 2018. finanšu gada budžeta izpildes 
apstiprināšanu,

– ņemot vērā Reglamenta 99. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas, Attīstības komitejas, Nodarbinātības 
un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0069/2020),

A. tā kā Savienības izdevumi ir nozīmīgs politikas mērķu sasniegšanas instruments un 
vidēji veido 1,9 % no vispārējās valdības izdevumiem dalībvalstīs;

B. tā kā, kad Parlaments sniedz Komisijai apstiprinājumu par budžeta izpildi, tas pārbauda, 
vai līdzekļi ir tikuši izlietoti pareizi un vai ir sasniegti politikas mērķi,

Politiskās prioritātes

1. uzsver, ka, Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm izpildot Savienības budžetu, neatkarīgi 
no tā, vai izmantotā izpildes metode ir dalītā pārvaldība, tiešā pārvaldība vai netiešā 
pārvaldība, tiesiskuma ievērošana ir viens no pašiem būtiskākajiem priekšnosacījumiem 
Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 317. pantā paredzēto pareizas finanšu 
pārvaldības principu ievērošanai; visiem rīcībspēkiem jācenšas izmantot līdzekļus 
maksimāli pārredzami, efektīvi un lietderīgi; pauž bažas par finansiāliem zaudējumiem, 
kuri rodas tādēļ, ka vairākās dalībvalstīs pastāv vispārēji trūkumi tiesiskuma jomā, un 
apstiprina, ka Savienībai vajadzētu spēt piemērot atbilstīgus pasākumus, kas šādos 
gadījumos ļautu apturēt un samazināt Savienības finansējumu un ierobežot tā 
pieejamību; tādēļ atzinīgi vērtē priekšlikumu regulai par Savienības budžeta aizsardzību 
vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs un aicina pieņemt šo 
priekšlikumu prioritārā kārtā;
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2. uzsver — ņemot vērā to, ka finanšu resursi Savienības budžetā ir ierobežoti, taču ar 
tiem ir jāatbalsta arvien vairāk Savienības prioritāšu un atbildības jomu, ir ārkārtīgi 
svarīgi aizsargāt Savienības finanšu intereses un visos līmeņos ir nepieciešami 
maksimāli centieni novērst un apkarot krāpšanu, korupciju un Savienības līdzekļu 
neatbilstīgu izmantošanu; 

uzsver, ka būtisks pavērsiens Savienības finanšu interešu aizsardzībā ir Eiropas 
Prokuratūras (EPPO) izveide; kritizē EPPO nepietiekamo finansējumu un nepietiekamo 
darbinieku skaitu izveides posmā, kā arī to, ka Komisija ir nepietiekami novērtējusi 
EPPO vajadzības;

uzsver, ka EPPO izskatāmo lietu skaits gadā var sasniegt 3000; uzsver — lai EPPO 
varētu, kā paredzēts, līdz 2020. gada beigām pilnībā uzsākt savu darbību, tai ir 
vajadzīgas vismaz 76 papildu amata vietas un 8 miljoni EUR; stingri mudina Komisiju 
nākt klajā ar budžeta grozījuma projektu; atkārtoti uzsver, ka Parlaments kategoriski 
iebilst pret OLAF darbinieku skaita samazināšanu par 45 amata vietām;

3. atgādina, ka ar 2018. gada 2. augustā spēkā stājušās Finanšu regulas 61. pantu ir tikusi 
paplašināta interešu konfliktu definīcija; aicina Komisiju kā Līgumu izpildes 
uzraudzītāju cīnīties pret visu veidu interešu konfliktiem un regulāri izvērtēt dalībvalstu 
veiktos preventīvos pasākumus to novēršanai; aicina Komisiju ierosināt kopējas 
pamatnostādnes attiecībā uz to, kā nepieļaut augsta līmeņa politiķu nonākšanu interešu 
konflikta situācijās; mudina Padomi pieņemt kopējus ētikas standartus attiecībā uz 
visiem ar interešu konfliktiem saistītajiem jautājumiem un veidot vienotu izpratni visās 
dalībvalstīs; uzsver, ka, ņemot vērā plaši vērojamās interešu konflikta problēmas 
Savienības lauksaimniecības finansējuma sadalē, nav vēlams, ka Eiropadomes locekļi, 
lauksaimniecības ministri, amatpersonas vai viņu ģimenes locekļi pieņemtu lēmumus 
par ienākumu atbalstu;

4. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ieceri nākotnē izmantot tādu atestācijas metodoloģiju, 
kura paredz, ka Revīzijas palāta apkopo pietiekamus un atbilstošus pierādījumus, lai 
izdarītu secinājumus par atbildīgās struktūras paustajiem apliecinājumiem; atgādina par 
Revīzijas palātas konstatējumu, ka ir nepieciešams strauji uzlabot valstu iestāžu darba 
kvalitāti un uzticamību un ka atestācijas metodoloģijā šie fakti būtu jāņem vērā; iesaka 
Revīzijas palātai papildināt savas izlases veida pārbaudes, izmantojot uz riskiem balstītu 
pieeju, lai ziņojumos par kļūdu īpatsvara rādītājiem vairāk uzmanības pievērstu jomām, 
kurās ir vislielākā problēmu iespējamība;

5. tādēļ aicina Komisiju cieši sadarboties ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu vispusīgus, 
precīzus un ticamus datus, paturot prātā mērķi pilnībā īstenot vienotās revīzijas sistēmu; 
aicina Komisiju nodrošināt pārredzamas metodoloģijas un konsekventas terminoloģijas 
izmantojumu un racionalizēt ziņošanu, jo īpaši attiecībā uz kļūdu īpatsvara rādītājiem, 
lai izvairītos no pārpratumiem un pārredzamības trūkuma;

6. norāda, ka novērtēt Savienības prioritāšu sasniegšanu un politikas jomu un programmu 
sasniegumus nav viegls uzdevums; tomēr norāda, ka efektīvai snieguma uzraudzībai ir 
būtiska nozīme, lai izprastu situāciju, konstatētu problēmu veidošanos un veiktu 
koriģējošus pasākumus gadījumos, ja nav sasniegti mērķi vai ja kādā Savienības 
politikas jomā gūtie rezultāti varētu negatīvi ietekmēt citai politikas jomai izvirzīto 
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mērķu sasniegšanu;

 7. aicina Komisiju:

- labāk saskaņot augsta līmeņa vispārīgos mērķus, konkrētu politikas jomu mērķus 
un programmas; 

- definēt pamatīgākus galvenos snieguma rādītājus (KPI), kas raksturotu Savienības 
izdevumu programmu un politikas virzienu ietekmi un sasniegtos rezultātus, nevis 
īstenošanā iesaistīto iestāžu sniegumu;

- izmantot aktualizētu informāciju par sniegumu, lai būtu iespējams laikus pielāgot 
mērķus un rādītājus; 

- pievērst lielāku uzmanību Savienības finansējuma nodrošinātajiem rezultātiem un 
pievienotajai vērtībai, neaprobežojoties tikai ar tiešajiem iznākumiem;

8. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas pausto nodomu savā gada pārskatā sniegt budžeta 
izpildes apstiprinātājiestādēm novērtējumu par katras Savienības politikas jomas 
atbilstības un snieguma aspektiem, strukturējot to atbilstoši budžeta pozīciju secīgajam 
sadalījumam pa nodaļām;

9. mudina Komisiju un Revīzijas palātu paātrināt budžeta izpildes apstiprināšanas 
procedūru līdz N+1 gadam;

10. atkārtoti apstiprina, ka ir nepārprotami vajadzīga lielāka sadarbība starp dalībvalstu 
muitas dienestiem, lai novērstu kaitējumu Savienības budžetam un dalībvalstu 
budžetiem, jo īpaši saistībā ar PVN zaudējumiem, elektronisko komerciju un preču 
viltošanu;

11. mudina Komisiju kopā ar dalībvalstīm pārskatīt, kā muitas nodokļus varētu iekasēt 
efektīvāk un piedzīt visas krāpniecisku izvairīšanos rezultātā nesamaksātās summas, kā 
arī apsvērt, kā būtu iespējams uzlabot muitas ieņēmumu piedziņu;

12. pauž bažas par risku, ka no trešām valstīm piegādātu elektroniski tirgotu preču vērtība 
tiek aplēsta pārāk zemu, un aicina Komisiju veikt pietiekamus kontroles un uzraudzības 
pasākumus dalībvalstīs, lai nodrošinātu labāku sadarbību;

13. norāda, ka Eiropas inovācijas rezultātu pārskats pēdējos gados liecina par pozitīvu 
tendenci lielākajā daļā Savienības valstu; 

14. aicina Komisiju pievērst lielāku uzmanību pētniecībai atvēlēto līdzekļu ģeogrāfiskajam 
sadalījumam, lai tādējādi palīdzētu visā Savienībā izvērst izcilu augstākā līmeņa 
pētniecību un radīt vienlīdzīgus apstākļus izaugsmei un nodarbinātībai; ierosina 
inovācijas un izcilības veicināšanai vairāk izmantot struktūrfondus; uzsver, ka 
pamatprogrammām ir jāfinansē visi pētniecības un inovācijas posmi; norāda — lai gan 
fundamentālās pētniecības projekti bieži vien sagādā jūtamus rezultātus tikai ilgākā 
laikposmā, tie ir nepieciešami, lai nodrošinātu Savienības izcilību pētniecībā un 
inovācijā un lai piesaistītu labākos zinātniekus; ar bažām norāda, ka dažas trešās valstis, 
kas piedalās kopīgajos pētniecības projektos, pakļauj riskam Savienības finanšu interešu 
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aizsardzību;

15. atkārtoti pauž bažas par neizpildīto saistību lielo apmēru, kura galvenie iemesli bija 
2014.–2020. gada finanšu plānošanas perioda projektu un programmu novēloti sāktā 
finansēšana, kā arī Eiropas strukturālo un investīciju fondu lēnā īstenošana; aicina 
attiecīgās dalībvalstis paātrināt kohēzijas politikas programmu īstenošanu un ar tām 
saistīto maksājumu izpildi, vienlaikus nemazinot vajadzīgās kontroles, kā arī palielināt 
pārredzamību pieteikumu iesniedzējiem un mazināt sarežģītību, tiecoties saīsināt 
īstenošanas periodu; mudina Komisiju ierosināt atgriešanos pie “n+ 2” principa; aicina 
Komisiju cieši uzraudzīt īstenošanu dalībvalstīs gadījumos, kad vērojami nepietiekami 
īstenošanas rādītāji un zems līdzekļu apguves līmenis;

16. vērš uzmanību uz kohēzijas politikas un ESI fondu izšķirīgo nozīmi nevienlīdzības 
mazināšanā starp dalībvalstīm un reģioniem, ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības 
veicināšanā, nabadzības un sociālās atstumtības apkarošanā un tādējādi — Eiropas 
iedzīvotāju ikdienas dzīves uzlabošanā; 

17. aicina Komisiju palielināt valsts, reģionālajām vai vietējām iestādēm piedāvāto tehnisko 
atbalstu (mācību kursi, komunikācija utt.), lai panāktu labākus apguves rādītājus;

18. norāda, ka saskaņā ar Savienības tiesību aktiem KLP tiešos maksājumus ir tiesīgas 
saņemt personas, kas apsaimnieko zemi; aicina Komisiju gādāt par to, lai tiktu pieņemti 
noteikumi, kas ļautu izvairīties no situācijas, ka Savienības subsīdijas tiek piešķirtas 
saņēmējiem, kuri — kā novērots dažās dalībvalstīs — attiecīgo zemi ir ieguvuši 
nelikumīgā vai krāpnieciskā veidā; ņemot vērā, piemēram, Slovākijas un Itālijas 
gadījumus, par kuriem ziņojis OLAF, uzsver, ka Komisijai būtu jānāk klajā ar 
priekšlikumiem, kuros būtu skaidri noteikts, ka zemes nomas vai īpašumtiesību līgumu 
pamatā jābūt tiesiskuma principam un ir jāievēro valsts tiesību akti par darba ņēmēju 
tiesībām, tostarp ar laukstrādnieku ienākumiem saistītajām tiesībām; aicina Komisiju 
sadarbībā ar valstu aģentūrām izstrādāt standartizētu un publiski pieejamu formātu 
(ievērojot attiecīgo Eiropas Savienības Tiesas lēmumu) informācijas atklāšanai par KLP 
līdzekļu galīgajiem saņēmējiem;

19. pauž dziļas bažas par to, ka Itālijas iestādes, nesen veicot izmeklēšanu, atklājušas 
krāpšanu 5,5 miljonu EUR apmērā un to, ka vairākas mafijas struktūras neatbilstīgi 
izmantojušas Savienības lauksaimniecības subsīdijas saviem noziedzīgajiem mērķiem, 
apdraudot godīgus lauksaimniekus, kuri piedalās valstij piederošas zemes izsolēs, un 
ignorējot valsts darba tiesības; uzskata, ka organizētā noziedzība apdraud ES finanšu 
intereses un nodokļu maksātāju naudu visā ES, un aicina Komisiju veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai nepieļautu, ka ES līdzekļi nonāk noziedzīgu tīklu rīcībā; uzsver 
nepieciešamību uzlabot informācijas apmaiņu valsts līmenī, kā arī valstu un Savienības 
savstarpējo informācijas apmaiņu, lai būtu iespējams ātri identificēt noziedzīgas 
organizācijas, kuras cenšas gūt nelikumīgu peļņu; aicina Komisiju pastiprināt kontroles 
sistēmas, lai nepieļautu šādas situācijas atkārtošanos; aicina Komisiju turpināt informēt 
budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par notikumu attīstību;

20. aicina Komisiju attiecībā uz piešķirtajiem līdzekļiem veicināt labāku dzimumu līdzsvaru 
un dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā;

21. mudina Komisiju turpināt savu pakalpojumu digitalizāciju;
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22. aicina Komisiju turpināt administratīvo vienkāršošanu, lai dalību ES programmās un 
publiskajos iepirkumos darītu pievilcīgu nelielām struktūrām, piemēram, MVU;

23. uzstājīgi aicina Komisiju ierosināt īpašu Savienības līmeņa mehānismu sūdzību 
izskatīšanai, lai atbalstītu lauksaimniekus vai līdzekļu saņēmējus, kuri saskaras, 
piemēram, ar nelikumīgu zemes piesavināšanos, valsts iestāžu pārkāpumiem, 
noziedzīgu struktūru vai organizētās noziedzības izdarītu spiedienu, vai piespiedu 
darbam vai paverdzināšanai pakļautus cilvēkus, dodot viņiem iespēju ātri iesniegt 
sūdzību Komisijai, kas Komisijai būtu jāizskata steidzamā kārtā;

24. ar nožēlu konstatē, ka dažās dalībvalstīs lielākā daļa KLP tiešo maksājumu koncentrētā 
veidā nonāk pie nedaudziem saņēmējiem; asi nosoda oligarhisku struktūru veidošanos 
un nostiprināšanos dažās dalībvalstīs; pauž dziļas bažas par to, ka šo oligarhisko 
struktūru locekļi izmanto Savienības līdzekļus, jo īpaši lauksaimniecības un kohēzijas 
finansējumu, lai nostiprinātu savas varas pozīcijas; uzskata, ka Savienības līdzekļiem 
tomēr vajadzētu sagādāt labumu lielākajai daļai ES iedzīvotāju;

25. pauž dziļas bažas par nesen klajā nākušām ziņām, ka lauksaimniecības fondu līdzekļi, 
iespējams, nonāk pie oligarhiskām struktūrām; atkārtoti uzsver, ka tā ir dziļa netaisnība 
pret ES nodokļu maksātājiem un jo īpaši pret mazajiem lauksaimniekiem un lauku 
kopienām; aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu par KLP un kohēzijas noteikumu 
grozīšanu, lai panāktu taisnīgāku Savienības līdzekļu piešķiršanu, cenšoties nepieļaut 
nelīdzsvarotu sadali, kas izpaužas tādējādi, ka lielāko daļu Savienības subsīdiju abās 
jomās saņem neliels atbalsta saņēmēju skaits (gan fiziskas, gan juridiskas personas); 
uzskata, ka ir jāmaina DFS noteikumi, lai nepieļautu situāciju, ka vienai fiziskai 
personai, kurai pieder vairāki uzņēmumi, vienas DFS laikā ir iespējams saņemt 
Savienības KLP un kohēzijas subsīdijas, kuru apmērs miljonos izsakāms ar trīsciparu 
skaitli;

26. norāda uz kohēzijas politikas un kopējās lauksaimniecības politikas pārredzamības 
prasībām, kas dalībvalstu atbildīgajām iestādēm uzliek pienākumu atbilstoši dalītās 
pārvaldības noteikumiem uzturēt publiski pieejamu galīgo saņēmēju sarakstu; aicina 
dalībvalstis vienotā veidā publicēt šos datus un nodrošināt informācijas savstarpēju 
izmantojamību; aicina Komisiju savākt un apkopot datus un publicēt sarakstus ar 
50 lielākajiem katra fonda līdzekļu saņēmējiem katrā dalībvalstī, kā arī 50 lielākajiem 
KLP un kohēzijas līdzekļu saņēmējiem (fiziskām un juridiskām personām) visās 
dalībvalstīs, lai gūtu precīzu pārskatu par ES subsīdiju sadalījumu;

27. aicina Komisiju, pilnībā ievērojot dalītās pārvaldības principu,

- izveidot vienotu un standartizētu informācijas sistēmu, kuru dalībvalstis 
izmantotu, lai paziņotu informāciju par Savienības lauksaimniecības un kohēzijas 
līdzekļu galīgajiem saņēmējiem; uzsver, ka informācijā par galīgajiem 
saņēmējiem būtu jāiekļauj precizējumi par uzņēmumu faktiskajiem 
īpašniekiem — patiesā labuma guvējiem (fiziskām un juridiskām personām);

- nākt klajā ar priekšlikumu regulai par tādas IT sistēmas ieviešanu, kas, nodrošinot 
sadarbspēju ar dalībvalstu sistēmām, ļautu dalībvalstu iestādēm reāllaikā sniegt 
vienotus un standartizētus ziņojumus, lai garantētu labāku pārredzamību un 
sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm un vēl vairāk uzlabotu pārskatatbildību 
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par maksājumiem, un jo īpaši palīdzētu ātrāk atklāt sistēmiskas kļūdas un 
ļaunprātības;

- palīdzēt dalībvalstīm pielāgot to IT sistēmas jaunajai ziņošanas sistēmai vai attīstīt 
tās;

- uzraudzīt dalībvalstu sniegto datu kvalitāti un pilnīgumu;

- izmantojot mūsdienīgas digitalizētās sistēmas, nodrošināt lielāku efektivitāti, 
savlaicīgumu un mazāku birokrātisko slogu;

28. atzīst, ka šādas IT sistēmas izveidošanai un ieviešanai praksē būs nepieciešams laiks; 
pilnībā atzīst, ka, īstenojot dalīto pārvaldību, informācijas sniegšana par atbalsta 
saņēmējiem ir dalībvalstu atbildībā; vienlaikus prasa ātrāk un pārredzamāk apmainīties 
ar informāciju un datiem par ES subsīdijām kohēzijas un KLP jomā; aicina Komisiju 
iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei sarakstu ar 50 lielākajiem individuālajiem 
saņēmējiem (fiziskām personām, kas ir viena vai vairāku uzņēmumu faktiskie labuma 
guvēji) katrā dalībvalstī, kā arī sarakstu, kurā apkopoti 50 lielākie visās dalībvalstīs 
iegūto ES subsīdiju saņēmēji (fiziskas un juridiskas personas, kā arī fiziskas personas, 
kam pieder vairāki uzņēmumi); prasa Komisijai reizi gadā sniegt šādu informāciju 
budžeta izpildes apstiprinātājiestādei;

29. aicina Komisiju savos priekšlikumos attiecībā uz DFS un Eiropas zaļo kursu ņemt vērā 
Revīzijas palātas kritiskos secinājumus par efektivitātes un lietderīguma trūkumu KLP 
režīma ekoloģizācijā;

30. pauž īpašas bažas attiecībā uz preses un NVO sniegto satraucošo informāciju par 
visneaizsargātāko migrantu, jo īpaši bērnu, kā arī bēgļu vidū esošo sieviešu, dramatisko 
situāciju karstajos punktos; aicina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstu iestādēm veikt 
specifiskus pasākumus, lai novērstu Savienības līdzekļu neatbilstīgu izmantošanu un 
nepieļautu ļaunprātīgu izturēšanos un cilvēku tirdzniecību, un nodrošināt, lai Savienības 
līdzekļi tiktu izmantoti pamattiesību aizsardzībai; 

31. uzsver, ka, Savienības politikas nostādņu īstenošanas vajadzībām trešās valstīs līdzās 
Savienības budžetam pastiprināti izmantojot finanšu instrumentus un trasta fondus, 
veidojas risks, ka var samazināties pārskatatbildības un Savienības rīcības 
pārredzamības līmenis; uzstājīgi prasa Komisijai nodrošināt, lai ārējās palīdzības 
sniegšana būtu atkarīga no tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas saņēmējvalstīs; īpaši 
uzsver nepieciešamību garantēt, ka ar Savienības finansējumu nekādā veidā netiek 
atbalstīts piespiedu darbs vai bērnu darbs; pauž bažas par nesen presē izskanējušiem 
apgalvojumiem attiecībā uz Eritrejā īstenotajiem projektiem; mudina Komisiju 
steidzami pievērsties šajos apgalvojumos minētajai problemātikai un laikus ziņot par to 
budžeta izpildes apstiprinātājiestādei;

32. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas izcilo veikumu, atzīstot, ka tās darbs un īpašie ziņojumi 
ir būtisks Eiropas pārredzamības un labas pārvaldības instruments; pieņem zināšanai 
visus Revīzijas palātas 2018. gada īpašajos ziņojumos sniegtos ieteikumus un aicina 
Eiropas iestādes ātri tos īstenot;

Revīzijas palātas sniegtā ticamības deklarācija
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33. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta 2018. gada pārskatus uzskata par ticamiem, kā tas 
bijis kopš 2007. gada, un ka tā ir secinājusi, ka kļūdu līmenis ieņēmumos 2018. gadā 
nebija būtisks;

34. ar gandarījumu konstatē, ka 2018. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtotās 
saistības visos būtiskajos aspektos ir likumīgas un pareizas;

35. pauž gandarījumu, ka attiecībā uz maksājumiem Revīzijas palātas aplēstais 
iespējamākais kļūdu īpatsvars, kas 2018. gadā ir 2,6 %, liecina par pozitīvu tendenci 
salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem1;

36. norāda, ka attiecībā uz pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 
Revīzijas palāta 26 gadu laikā trešo reizi pēc kārtas ir sniegusi atzinumu ar iebildēm 
(nevis negatīvu atzinumu), un tas nozīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas viedokli 
būtisks kļūdu līmenis ir konstatēts galvenokārt tikai izdevumos, kas tiek veikti, 
pamatojoties uz izmaksu atlīdzināšanu, un veido apmēram pusi no revidētās datu kopas;

37. pauž nožēlu par to, ka maksājumos jau divdesmit sesto gadu pēc kārtas ir vērojams 
būtisks kļūdu līmenis, jo uzraudzības un kontroles sistēmas ir tikai daļēji efektīvas; 
uzsver, ka dalībvalstu rīcībā bija pietiekami daudz informācijas, lai novērstu vai atklātu 
un izlabotu ievērojamu daļu kļūdu pirms izdevumu deklarēšanas Komisijai, un, ja 
pieejamā informācija būtu tikusi izmantota, aplēstais kļūdu īpatsvars būtu ievērojami 
zemāks; aicina Komisiju ieviest nepieciešamos instrumentus, lai turpinātu uzlabot kļūdu 
atklāšanu dalībvalstu iestādēs;

38. norāda, ka attiecībā uz maksājumiem, kas tiek veikti, pamatojoties uz izmaksu 
atlīdzināšanu, Revīzijas palāta lēš, ka kļūdu īpatsvars ir 4,5 % (salīdzinājumam: 
2017. gadā — 3,7 % un 2016. gadā — 4,8 %), savukārt ar maksājumtiesībām saistītajos 
maksājumos2 kļūdu īpatsvars bija zem 2 % būtiskuma sliekšņa, izņemot dažas lauku 
attīstības shēmas; pauž nožēlu par to, ka kļūdu īpatsvars ar maksājumtiesībām saistītajos 
maksājumos nav norādīts precīzos skaitļos;

39. norāda, ka augstāko aplēsto kļūdu līmeni Revīzijas palāta konstatēja kategorijas 
“Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija” izdevumos (5,0 %), savukārt zemākais 
kļūdu īpatsvars tika konstatēts kategorijā “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai”, 
un tas sakrīt ar būtiskuma slieksni (2,0 %);

40. norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas viedokli pētniecības izdevumi joprojām ir 
augstākam riskam pakļauta joma un galvenais kļūdu avots ar konkurētspēju saistīto 

1 Iespējamākais kļūdu īpatsvars maksājumos 2017. finanšu gadā tika lēsts 2,4 % apmērā, 2016. finanšu gadā — 
3,1 % apmērā, 2015. finanšu gadā — 3,8 % apmērā, 2014. finanšu gadā — 4,4 % apmērā, 2013. finanšu gadā — 
4,7 % apmērā, 2012. finanšu gadā — 4,8 % apmērā, 2011. finanšu gadā — 3,9% apmērā, 2010. finanšu gadā — 
3,7 % apmērā, 2009. finanšu gadā — 3,3 % apmērā, 2008. finanšu gadā — 5,2 % apmērā un 2007. finanšu 
gadā — 6,9 % apmērā.
2 Šādi maksājumi ir studiju un pētniecības stipendijas (DFS 1.a apakškategorija, 5. nodaļa), tiešais atbalsts 
lauksaimniekiem (DFS 2. kategorija, 7. nodaļa) un budžeta atbalsts trešām valstīm (DFS 4. kategorija, 
9. nodaļa). Administratīvos maksājumus galvenokārt veido ES civildienesta ierēdņu algas un pensijas (DFS 
5. kategorija, 10. nodaļa). Kopumā raugoties, ar maksājumtiesībām saistītie izdevumi veido aptuveni 53 % no 
revidētās datu kopas.
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izdevumu kategorijā;

41. norāda, ka 2018. gadā Revīzijas palāta ir atsevišķi norādījusi kļūdu īpatsvarus četrās 
DFS izdevumu kategorijās: “Konkurētspēja”, “Kohēzija”, “Dabas resursi” un 
“Administratīvie izdevumi”;

42. norāda, ka attiecībā uz 2018. gadu Revīzijas palāta ir norādījusi kļūdu īpatsvaru katrā 
politikas jomā, taču nav aplēsusi kļūdu līmeni DFS 3. kategorijas “Drošība un 
pilsonība” un 4. kategorijas “Globālā Eiropa” izdevumu jomās; aicina Revīzijas palātu 
apsvērt, vai, izvērtējot finanšu darījumus, nebūtu noderīgi veikt reprezentatīva lieluma 
izlases revīziju abās minētajās kategorijās; turklāt norāda, ka Revīzijas palāta nav 
atsevišķi norādījusi kļūdu īpatsvaru attiecībā uz lauku attīstību un tirgus darbībām KLP, 
nedz arī sniegusi atsevišķus kļūdu īpatsvara rādītājus par Eiropas Sociālo fondu, Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu; ierosina Revīzijas palātai apsvērt 
iespēju pārskatīt savu izlases veidošanas stratēģiju, lai nodrošinātu labāku salīdzināmību 
starp gadiem;

43. pauž nožēlu par to, ka Revīzijas palāta nav aplēsusi kļūdu līmeni DFS 3. kategorijas 
“Drošība un pilsonība” un 4. kategorijas “Globālā Eiropa” izdevumu jomās; uzskata — 
kaut gan skaitļi šajās pozīcijās ir salīdzinoši nelieli, tiem ir īpaša politiska nozīme; 
uzsver, ka reprezentatīva lieluma izlases revīzijai abās minētajās kategorijās ir būtiska 
nozīme, lai stingri un neatkarīgi izvērtētu finanšu darījumus un lai Eiropas Parlaments 
varētu labāk uzraudzīt Savienības līdzekļu izlietojumu, un aicina Revīzijas palātu 
nākamajos gada pārskatos sniegt datus par maksājumos konstatēto kļūdu līmeni šajās 
izdevumu kategorijās; 

44. norāda, ka Revīzijas palāta kopumā revidēja darījumus 120,6 miljardu EUR vērtībā un 
ka lielāko daļu no revidētās kopas (48 %) veido kategorija “Dabas resursi”, savukārt 
DFS 1.b apakškategorijas “Kohēzija” īpatsvars ir salīdzinoši neliels (aptuveni 20 %); 
pieņem zināšanai revidētās kopas sadalījumu, raugoties uz ļoti augsto kļūdu īpatsvaru 
kohēzijas jomā; ierosina Revīzijas palātai, lai tā, nosakot revidējamās kopas sadalījumu 
nākamās revīzijas vajadzībām, ņemtu vērā gan attiecīgo izdevumu īpatsvaru kopējos ES 
izdevumos, gan kļūdu risku;

45. pauž izbrīnu par Revīzijas palātas lēmumu, ka, veicot ikgadējo finanšu un atbilstības 
revīzijas pārbaudi, lielāko daļu no kopējās revidētās kopas jāveido kategorijai “Dabas 
resursi”, kaut gan KLP tiešajos maksājumos nemēdz būt kļūdas; tomēr norāda, ka 
saistībā ar tiešajiem maksājumiem atklātībā bija nākuši vairāki interešu konflikta, 
organizētās noziedzības un korupcijas gadījumi, kam sekoja Komisijas veiktas revīzijas; 
prasa Komisijai un dalībvalstīm veikt piemērotākus pasākumus, lai novērstu un 
atrisinātu gadījumus, kas pakļauj riskam KLP;

46. norāda, ka salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem Revīzijas palātas revidētā kopa 
kohēzijas jomā bija atšķirīga — tā ietvēra 2007.–2013. gada plānošanas perioda galīgos 
maksājumus un 2014.–2020. gada plānošanas perioda izdevumus, kas iekļauti 
Komisijas ik gadu pieņemtajos pārskatos; uzskata, ka tas nozīmē, ka Revīzijas palāta 
pārbaudījusi darījumus, kuriem dalībvalstu līmenī bija īstenoti visi attiecīgie koriģējošie 
pasākumi; pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz šo revīzijas pieeju, noteiktais kļūdu 
īpatsvars bija ļoti augsts — 5 %;
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47. norāda, ka 2018. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, attiecināmības kļūdas (t. i., izmaksu 
deklarācijās iekļautas neattiecināmas izmaksas un neattiecināmi projekti, darbības vai 
saņēmēji) veido lielāko daļu augsta riska izdevumiem aplēstajā kļūdu līmenī; 

48. tomēr norāda, ka attiecināmības kļūdu ietekme bija mazāk nozīmīga nekā 2017. gadā 
(2018. gadā — 68 %, 2017. gadā — 93 %); pauž nožēlu par to, ka 2018. gadā Revīzijas 
palāta atklāja vairāk kļūdu saistībā ar publisko iepirkumu, valsts atbalsta noteikumiem 
un dotāciju piešķiršanas procedūrām; aicina Komisiju pievērst īpašu uzmanību šīm 
kļūdu kategorijām un izvērtēt, vai tās rada risku brīvai konkurencei vai, iespējams, pat 
liecina par korupcijas gadījumiem; pēdējā minētajā gadījumā Komisijai nevajadzētu 
vilcināties veikt koriģējošos pasākumus un informēt Eiropas Prokuratūru;

49. aicina Komisiju racionalizēt un vienkāršot stratēģiskos pamatdokumentus, kas 
reglamentē ES budžeta īstenošanu; tādējādi pastiprinot pārskatatbildību par rezultātiem 
un palielinot skaidrību un pārredzamību visām iesaistītajām personām;

Gada ziņojums par budžeta pārvaldību un sniegumu — pārvaldības jomā sasniegtais

Komisijas paziņoto datu ticamība

50. pauž nožēlu par to, ka Revīzijas palāta nav revidējusi gada ziņojumu par budžeta 
pārvaldību un sniegumu (AMPR); tomēr norāda, ka tā ir pārbaudījusi dažus gada 
darbības pārskatus, jo īpaši DG AGRI, DG DEVCO, DG ECHO, DG NEAR, 
DG EMPL un DG REGIO sniegtos gada darbības pārskatus;

51. norāda, ka AMPR nodaļā, kas attiecas uz finanšu pārvaldības kopsavilkumu, Komisija 
norādījusi, ka aplēstais risks maksājumu veikšanas brīdī ir 1,7 %, un apstiprina, ka risks 
maksājumu veikšanas brīdī “atbilst Revīzijas palātas iespējamākajam kļūdu īpatsvaram” 
(sk. 157. lpp. 2018. gada pārvaldības un snieguma ziņojumā, COM (2019)0299);

52. norāda, ka Komisija 2018. gadā apgalvoja, ka progress ir panākts, galvenokārt 
pateicoties labajiem rezultātiem kohēzijas jomā, proti, 1,1 % (sk. 2017. gada AMPR 
78.–79. lpp.)3; ar izbrīnu norāda, ka DG REGIO 2018. gada darbības pārskatā (70. lpp.) 
minētais kļūdu īpatsvars, atsaucoties uz to pašu 2017. kalendāro gadu, ir atšķirīgs — 
1,95 %;

53. norāda, ka DG EMPL 2018. gada darbības pārskatā (83. lpp.) ģenerāldirektors sniedzis 
šādu skaidrojumu:

- “2017. gada darbības pārskatos DG REGIO un DG EMPL ģenerāldirektori 
nolēma aplēst risku, provizoriski prognozējot atlikušo kļūdu īpatsvaru attiecībā uz 
2017. kalendārā gada izdevumiem, ko tie vēl nebija pieņēmuši un apstiprinājuši”;

- “Revīzijas palāta uzskata, ka gada darbības pārskati būtu vēl vairāk jāracionalizē 

3 2017. gada AMPR, 78.–79. lpp. “Salīdzinājumā ar 2016. gadu galvenās izmaiņas ir būtiskais samazinājums 
kohēzijas, migrācijas un zivsaimniecības jomā. Šajā politikas jomā pašreizējās 2014.–2020. gada programmas 
tiek paātrinātas, un tām ir raksturīgs mazāks risks, ņemot vērā jaunizveidoto ikgadējo grāmatojumu 
noskaidrošanu un vidusposma maksājumu 10 % ieturēšanas mehānismu līdz brīdim, kamēr nav veikti visi 
kontroles un koriģējošie pasākumi.”
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un jāpielāgo jaunajai kontroles un ticamības nodrošināšanas sistēmai. Šī sistēma 
nozīmē, ka savus pirmos secinājumus par revīzijas iestāžu konstatētā atlikušo 
kļūdu īpatsvara ticamību attiecīgajā pārskata gadā Komisija var sniegt brīdī, kad 
no attiecīgā pārskata perioda beigām pagājuši gandrīz divi gadi”;

54. prasa Komisijai nodrošināt, lai AMPR būtu iespējams pilnībā uzticēties un lai tas nebūtu 
balstīts uz prognozēm;

55. norāda, ka ārējo attiecību jomā DG NEAR un DG DEVCO savos gada darbības 
pārskatos izmanto atlikušo kļūdu īpatsvara (RER) rādītājus, kas izriet no ārēju 
uzņēmumu veiktiem atlikušo kļūdu īpatsvara pētījumiem;

56. norāda, ka atlikušo kļūdu īpatsvaru aprēķina tikai attiecībā uz darījumiem, kas saistīti ar 
laikposmā no 2017. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. augustam slēgtajiem 
līgumiem (Revīzijas palātas 2018. gada pārskata 9.5. izcēlums), attiecībā uz kuriem 
tikušas veiktas visas kontroles un pārbaudes; 

57. uzsver, ka DG DEVCO un DG NEAR atlikušo kļūdu īpatsvars neattiecas tikai uz 
2018. gadā veiktajiem maksājumiem;

58. atgādina, ka DG HOME 2018. gadā attiecībā uz AMIF/ISF ir norādījis, ka tas “paziņo 
tikai atlikušo kļūdu īpatsvaru, jo, kā noteikts juridiskajā pamatā, valstu revīzijas 
iestādēm nav DG HOME jāziņo atklāto kļūdu īpatsvara rādītāji” (skatīt 
D. Avramopoulos uzklausīšanā 2018. gada 18. oktobrī sniegto atbildi uz jautājumu 
Nr. 14); norāda, ka līdz ar to paziņotais rādītājs ir atlikušo kļūdu īpatsvars, kas nozīmē 
aplēsto kļūdu īpatsvaru, no kura atskaitītas visas summas, kas atbilst veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem, kuri jau ir efektīvi samazinājuši risku4; 

59. piekrīt Revīzijas palātas paustajam viedoklim (sk. Revīzijas palātas 2018. gada pārskata 
6.74. punktu), ka Komisija savā AMPR attiecībā uz kategoriju “Ekonomiskā, sociālā un 
teritoriālā kohēzija” norāda aplēsto risku maksājumu veikšanas brīdī, taču tas attiecas uz 
izdevumiem, kam vēl nav veikts pilns kontroles cikls; ar nožēlu konstatē, ka tas nozīmē, 
ka kļūdu īpatsvaru kohēzijas jomā Komisija novērtē, pamatojoties vienīgi uz aplēsēm 
salīdzinājumā ar 2017./2018. grāmatvedības gadu, nevis balstoties uz reāliem, 
pārbaudītiem skaitļiem, kas raksturotu tieši 2018. finanšu gadu;

60. uzsver, ka šā iemesla dēļ Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā nevar paļauties uz datiem, 
ko Komisija savā AMPR sniegusi attiecībā uz sociālo un teritoriālo kohēziju 
(sk. Revīzijas palātas 2018. gada pārskata 6.74. punktu);

61. turklāt uzsver — tā kā Komisijas paziņotais kļūdu īpatsvars kohēzijas, ārējo attiecību un 
dažās iekšpolitikas jomās ir balstīts uz atlikušo risku, nav pamatoti salīdzināt risku 
maksājumu veikšanas brīdī, kas norādīts Komisijas AMPR, ar Revīzijas palātas aplēsto 
kļūdu līmeni; 

62. norāda — ja Komisijas paziņotais risks maksājumu veikšanas brīdī jau ietver finanšu 

4 Sk. arī atbildi uz rakstisko jautājumu Nr. 1, kas uzdots, gatavojoties komisāra D. Avramopoulos uzklausīšanai 
2019. gada 11. novembrī.
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korekcijas, Savienības koriģējošā kapacitāte var tikt novērtēta pārāk augstu; ar nožēlu 
konstatē, ka tas var ietekmēt ticamību;

63. pauž nožēlu par to, ka konstatētās kļūdas liecina par pastāvīgām nepilnībām attiecībā uz 
vadošo iestāžu deklarēto izdevumu pareizību un ka Revīzijas palāta ir konstatējusi 
nepilnības revīzijas iestāžu izlases veidošanas metodoloģijā;

64. uzskata, ka gadījumā, ja deleģētie kredītrīkotāji, darot zināmas konkrētās savu 
izdevumu jomas, par kurām formulētas atrunas, atsaucas uz būtiskuma slieksni 2 % 
apmērā atlikušo kļūdu īpatsvara izteiksmē, viņi galu galā riskē nepietiekami aizsargāt 
Savienības budžetu;

65. pauž nožēlu par to, ka ģenerāldirektorātu līmenī izmantotā metodoloģija neatbilstīgo 
izdevumu līmeņa aplēšanai nav vienota; 

66. norāda, ka ģenerāldirektorātu gada darbības pārskatos un AMPR ir izmantota sarežģīta 
un nesaskaņota terminoloģija, kas apgrūtina paziņoto rezultātu salīdzināšanu starp 
ģenerāldirektorātiem un laika gaitā;

67. īpaši norāda uz Revīzijas palātas viedokli, ka DG REGIO un DG EMPL gada darbības 
pārskatos Komisija kā riskam pakļauto izdevumu īpatsvaru abiem plānošanas periodiem 
norāda vismaz 13 dažādus rādītājus un ka tik liels rādītāju daudzums var radīt 
neskaidrības un iespējamu neizpratni attiecībā uz šo rādītāju būtiskumu un apliecināto 
ticamību (DG EMPL 2018. gada darbības pārskats, 83. lpp.);

68. norāda, ka Komisija savā 2018. gada AMPR izmanto terminu “kļūdu īpatsvars slēgšanas 
laikā”, vairs neminot atlikušo kļūdu īpatsvara jēdzienu, kā tas bija 2017. gadā; norāda, 
ka tā ir maksājumu veikšanas brīdī riskam pakļautā summa, no kuras atskaitītas aplēstās 
nākotnes korekcijas un summas, ko saistībā ar 2018. gada izdevumiem Savienības 
līdzekļu pārvaldītāji ir paredzējuši atgūt pašreizējo programmu īstenošanas turpmākajos 
gados; norāda, ka šis kļūdu īpatsvars ir tikai aplēse;

69. norāda, ka AMPR par Savienības 2018. gada budžetu (COM(2019)0299) ir minēts, ka 
2018. gadā ticamības deklarācijas bez atrunām ir snieguši 30 deleģētie kredītrīkotāji 
(tāpat kā 2017. gadā), savukārt 20 deklarācijās (tāpat kā 2017. gadā) ir iekļautas 
40 atrunas (salīdzinājumam: 2017. gadā — 38 atrunas, 2016. gadā — 37 atrunas);

70. norāda, ka Komisija attiecībā uz 2018. gadu ir formulējusi 40 atrunas — no tām 2 ir 
jaunas un 38 — atkārtotas; norāda, ka piecas atkārtotās atrunas ir tikušas aktualizētas, 
proti, mainītas no skaitliski izteiktām uz skaitliskā izteiksmē nenovērtētām atrunām (vai 
otrādi) vai mainīts to tvērums, un ka visām atrunām tikusi aprēķināta vai pārrēķināta 
ietekme uz 2018. gada izdevumiem; tādēļ norāda, ka riskam pakļautā summa ziņošanas 
brīdī attiecībā uz 2018. gada izdevumiem, uz kuriem attiecas atrunas, ir lēsta 
1078 miljonu EUR apmērā (salīdzinājumam: 2017. gadā — 1053 miljoni EUR, 
2016. gadā — 1621 miljoni EUR un 2015. gadā — 1324 miljoni EUR);

71. pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz koriģējošo pasākumu ietekmes analīzes 
metodoloģijas uzlabojumiem, Komisija nav novērsusi risku, ka koriģējošo pasākumu 
ietekme var tikt novērtēta pārāk lielā apmērā; norāda, ka šādā gadījumā nav iespējams 
paļauties ne uz vienu AMPR norādīto atlikušo kļūdu īpatsvara rādītāju;
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72. īpaši norāda uz to, ka attiecībā uz vairāk nekā trijām ceturtdaļām 2018. gada izdevumu 
Komisijas ģenerāldirektorāti, sagatavojot aplēses par riskam pakļautajām summām, 
balstās uz valstu iestāžu sniegtajiem datiem, kaut gan no attiecīgo Komisijas 
ģenerāldirektorātu (DG AGRI, DG REGIO un DG EMPL) gada darbības pārskatiem 
izriet, ka vairāku dalībvalstu gadījumā paļaušanās uz to veiktajām kontrolēm un šo 
kontroļu kvalitāte joprojām ir problemātisks jautājums;

73. atkāroti prasa Komisijai un dalībvalstīm ieviest pārliecinošas procedūras koriģējošo 
pasākumu termiņu, izcelsmes un summu apstiprināšanai un sniegt informāciju, kurā, cik 
vien iespējams, atspoguļota sakarība starp gadu, kurā maksājums ir veikts, gadu, kurā 
atklāta attiecīgā kļūda, un gadu, kurā pārskatu piezīmēs ir uzrādīta līdzekļu atgūšana vai 
finanšu korekcijas; 

74. norāda, ka no 2012. līdz 2018. gadam OLAF kopumā sniedza ieteikumus 
208 gadījumos, kad valsts iestādes nebija pieņēmušas lēmumu5; norāda, ka dažās 
dalībvalstīs pat ir tā, ka lielākajā daļā gadījumu OLAF ieteikumiem neseko nekāda 
dalībvalstu iestāžu rīcība, un tas varētu radīt tiešu kaitējumu Eiropas Savienības un 
iedzīvotāju finanšu interesēm;

75. ar bažām norāda, ka 2018. gadā Revīzijas palāta ziņoja OLAF par deviņiem iespējamas 
krāpšanas gadījumiem;

76. aicina Komisiju vienkāršot un saskaņot ģenerāldirektorātu īstenoto praksi un izmantotās 
metodes, lai būtu iespējams pilnībā ievērot Finanšu regulas 247. panta prasības un jo 
īpaši šā panta 1. punkta b) apakšpunktu, kurā noteikts, ka “... gada pārvaldības un 
snieguma ziņojum[ā] [...] ietverta informācija par galvenajiem pārvaldības pasākumiem 
Komisijā, kā arī: i) aplēsi par kļūdu līmeni Savienības izdevumos, pamatojoties uz 
konsekventu metodoloģiju, un aplēsi par turpmākām korekcijām; [...]”

77. aicina Komisiju atbilstoši Finanšu regulas 247. pantam ātri pielāgot savu metodoloģiju 
Revīzijas palātas izmantotajai metodoloģijai un sniegt budžeta kontroles iestādei tikai 
vienu kļūdu īpatsvara rādītāju, kas atbilst riskam maksājumu veikšanas brīdī (kļūdu 
īpatsvars maksājumu veikšanas brīdī); aicina Komisiju atsevišķi sniegt aplēsi par 
nākotnē veicamajām korekcijām (atlikušo kļūdu īpatsvars); mudina Komisiju, ziņojot 
par šīm divām aplēsēm, visos ģenerāldirektorātos izmantot saskaņotu terminoloģiju; 
prasa līdz 2021. gada 30. jūnijam informēt Parlamentu par gūto progresu;

78. aicina Komisiju veikt nepieciešamos pasākumus, lai no dalībvalstīm iegūtu ticamus 
datus par kļūdu īpatsvaru maksājumu veikšanas brīdī; aicina Komisiju savlaicīgi veikt 
atbilstošas korekcijas, ja dalībvalstu veiktajās pārbaudēs tiek konstatēti trūkumi;

79. aicina Komisiju veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai no dalībvalstīm iegūtu 
ticamus datus par kļūdu īpatsvaru maksājumu veikšanas brīdī;

80. aicina Revīzijas palātu:

5 https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2018_en.pdf
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a) savā gada pārskatā izskatīt un pārbaudīt abas AMPR daļas un 

b) pārbaudīt, vai būtiskuma slieksni, kas ģenerāldirektorātu gada darbības pārskatos 
izmantots atrunu mehānismu iedarbināšanai, nevajadzētu izteikt kā risku 
maksājumu veikšanas brīdī, nevis kā atlikušo kļūdu īpatsvaru;

Budžeta un finanšu pārvaldība

81. konstatē, ka galīgajā budžetā pieejamās saistību un maksājumu apropriācijas 2018. gadā 
tika izlietotas gandrīz pilnībā, proti, 99,5 % no saistību apropriācijām un 98,6 % no 
maksājumu apropriācijām;

82. norāda, ka 2018. gadā dalībvalstis bija iekļāvušas daudz lielākas summas saistībā ar 
Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (“ESI fondi”) iesniegtajos maksājumu 
pieprasījumos;

83. ar bažām konstatē, ka galvenokārt kavējumu dēļ ES budžetā atpakaļ nonāca ievērojamas 
neizmantotā ikgadējā ESI fondu priekšfinansējuma summas: 2018 gadā tie bija 
8,1 miljardi EUR (salīdzinājumam: 2017. gadā — 5,4 miljardi EUR), kā rezultātā šajos 
divos gados ievērojami palielinājās piešķirtie ieņēmumi;

84. uzsver, ka 2018. gadā

- nebija vajadzīgi papildu maksājumi, līdz ar to nebija arī vajadzīgi no iepriekšējo 
gadu vispārējās maksājumu rezerves (GMP) pieejamie 5,3 miljardi EUR; 

- minētos 5,3 miljardus EUR nebija iespējams pārnest uz nākamo gadu, jo bija 
sasniegtas 2019. gada un 2020. gada GMP maksimālās robežvērtības;

- uz 2019. vai 2020. gadu nebija iespējams pārnest arī 11,2 miljardus EUR no 
2018. gadā neizlietotajām maksājumu apropriācijām;

85. norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas prognozēm (Revīzijas palātas pārskata 2.15. un 
2.16. punkts) līdz 2020. gadam kopumā varētu palikt neizmantoti 44,9 miljardi EUR; 
norāda, ka GMP nodrošinātā elastība beigsies 2020. gadā līdz ar pašreizējo DFS;

86. ar bažām norāda, ka:

- neizpildīto saistību apmērs ir turpinājis pieaugt, 2018. gada nogalē sasniedzot 
281,2 miljardus EUR (salīdzinājumam: 2017. gadā — 267,3 miljardi) un ka 
pēdējo septiņu gadu laikā kopš 2011. gada, kas bija attiecīgais iepriekšējās DFS 
gads, neizpildīto saistību apmērs ir palielinājies par 36 % jeb 
73,7 miljardiem EUR;

- pamatojoties uz Komisijas ilgtermiņa prognozi (COM(2018)0687), neizpildīto 
saistību apmērs līdz 2023. gadam sasniegs 313,8 miljardus EUR, kas aptuveni 
atbilst arī Revīzijas palātas prognozei;

87. pauž bažas par to, ka neizpildīto saistību apmērs 2018. gadā turpinājis pieaugt, 
sasniedzot jaunu rekordu; tas uzskatāms par nopietnu risku; aicina Komisiju, tiecoties 
mazināt pašreizējās neizpildītās saistības un novērst to turpmāku veidošanos, uzlabot 
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savas finanšu prognozes un vajadzības gadījumā palīdzēt valstīm konstatēt attiecināmus 
projektus, jo īpaši projektus ar pārliecinošu Eiropas pievienoto vērtību;

88. atgādina, ka neizpildīto saistību augstā līmeņa galvenais iemesls ir ESI fondu lēnā 
īstenošana, taču viens no iemesliem ir arī ikgadējā starpība starp saistībām un 
maksājumiem un Savienības budžeta pieaugums (sk. Revīzijas palātas ātro stāvokļa 
apskatu “ES budžeta neizpildītās saistības tuvplānā”);

89. pievienojas Revīzijas palātas paustajām bažām par to, ka pastāv liels risks, ka 
maksājumu apropriācijas nebūs pieejamas pietiekamā apmērā, lai segtu visas summas, 
kas maksājamas jaunās DFS pirmajos gados, un ka tas jo īpaši varētu attiekties uz 
2021. gadu, kas būs 2021.–2027. gada DFS pirmais gads (Revīzijas palātas pārskats, 
2.20. punkts); 

90. norāda, ka risks, ka maksājumu apropriāciju varētu nepietikt, ir vēl jo lielāks, ņemot 
vērā, ka ESI fondu īstenošana ir aizkavējusies vēl vairāk nekā iepriekšējās DFS laikā; 
šajā sakarībā norāda, ka deviņās no trīspadsmit dalībvalstīm, kas pievienojušās 
Savienībai kopš 2004. gada, neizpildītās saistības veido vairāk nekā 15 % no ikgadējiem 
valdības izdevumiem un ka gadījumos, kad maksājumu apropriācijas nebūs pieejamas 
pietiekamā daudzumā, lai segtu visas summas, tas varētu radīt nopietnus finansiālus un 
politiskus sarežģījumus gan šajās valstīs, gan visā Savienībā;

91. norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas sniegto informāciju dalībvalstis ESI fondus 
kopumā apguvušas mazākā apmērā nekā iepriekšējās DFS attiecīgajā gadā 
(sk. Revīzijas palātas 2018. gada pārskata 2.22.–2.24. punktu);

92. īpaši norāda uz to, ka tikai Bulgārijā, Luksemburgā, Austrijā, Rumānijā un Somijā 
pašreizējā DFS ir labāks apguves rādītājs nekā iepriekšējā DFS;

93. norāda, ka pēdējos gados ir palielinājušās Savienības budžeta atbalstītās garantijas, 
galvenokārt tāpēc, ka klāt ir nākušas Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) un 
Eiropas Fonda ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) garantijas; atzīmē, ka starp pārējām 
garantijām ir Eiropas Investīciju bankai piešķirtās ārējo aizdevumu mandāta garantijas 
un Savienības garantijas aizņēmumu un aizdevumu darbībām, kas galvenokārt ir 
aizdevumi dalībvalstīm;

94. ar bažām konstatē, ka garantiju palielinājums pakļauj Savienības budžetu lielākam 
riskam, jo Komisijas paredzamos zaudējumus sedz garantiju fondi, kurus jaunajā DFS 
apvienos kopējā uzkrājumu fondā;

95. norāda, ka pēdējos gados Savienība arvien vairāk ir izmantojusi finanšu instrumentus un 
budžeta garantijas, kas sniegtas EIB grupai, un ka EIB grupai ir sarežģītas attiecības ar 
Savienības budžetu un atšķirīga kārtība, kādā tā īsteno pārskatatbildību pret Savienības 
iestādēm;

96. atgādina, ka pašlaik uz EIB grupas darbībām, kuras netiek finansētas no Savienības 
budžeta, bet palīdz īstenot tos pašus Savienības mērķus, neattiecas Revīzijas palātas 
revīzijas pilnvaras; norāda, ka līdz ar to Revīzijas palāta nespēj sniegt pilnīgu ainu par 
EIB grupas darbību saiknēm ar Savienības budžetu; īpaši atbalsta Revīzijas palātas 
prasību revidēt EIB darbības, kas nav saistītas ar Savienības budžetu; prasa atjaunot 
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Komisijas, EIB un Revīzijas palātas trīspusējo nolīgumu, kura termiņš beigsies 
2020. gadā, un iekļaut tajā noteikumus, kas Revīzijas palātai nodrošinātu lielāku 
piekļuvi EIB darījumu revīzijai, lai tādējādi uzlabotu ārējo kontroli; turklāt aicina EIB 
grupu nodrošināt lielāku pārredzamību šādās jomās: ekonomiskās operācijas, ES 
budžeta garantiju izmantojums, EIB operāciju papildināmība un iespējamie nākotnes 
plāni attiecībā uz EIB meitasuzņēmumu, kurš darbotos attīstības jomā; EIB 
pārskatatbildības pastiprināšanas nolūkā prasa, lai starp EIB un Eiropas Parlamentu 
tiktu noslēgts saprašanās memorands ar mērķi uzlabot Parlamenta piekļuvi EIB 
dokumentiem un datiem par stratēģisko orientāciju un finansēšanas politiku;

97. atbalsta galvenos ieteikumus, kas sniegti Revīzijas palātas 2018. gada pārskata 
2. nodaļā;

98. aicina Komisiju veikt pasākumus, lai mazinātu pārmērīgu slodzi uz maksājumu 
apropriāciju līmeni 2021.–2027. gada DFS pirmajos gados; prasa šo pasākumu ietvaros:

a) sagatavot precīzākas prognozes par maksājumu vajadzībām;

b) aicināt budžeta lēmējinstitūciju:

i) nākamajā DFS nodrošināt pienācīgu līdzsvaru starp budžetā iekļautajām 
saistību un maksājumu apropriācijām, palielinot maksājumu apropriācijas, 
mainot saistību uzņemšanās noteikumus vai samazinot saistību 
apropriācijas;

ii) nodrošinot minēto līdzsvaru, ņemt vērā to, ka 2021. un 2022. gadā varētu 
būt ļoti daudz maksājumu pieprasījumu, kā arī to, ka neizlietotās 
maksājumu apropriācijas nevar pārnest uz nākamo DFS;

c) veicināt savlaicīgu tiesiskā regulējuma pieņemšanu un sekmēt to, lai dalībvalstis 
laikus plānotu programmas;

99. aicina Komisiju nodrošināt, lai, tiklīdz būs ieviests kopējais uzkrājumu fonds, tiktu 
efektīvi pārvaldīts un nepārtraukti uzraudzīts risks, ko Savienības budžetam varētu radīt 
attiecīgās garantijas; šajā kontekstā aicina Komisiju, aprēķinot efektīvo uzkrājumu 
likmi, pamatoties uz pārdomātu metodoloģiju, kas balstīta uz atzītu labu praksi;

100. aicina Komisiju ik gadu uzrādīt budžeta lēmējinstitūcijai kopējo summu, kas no 
Savienības budžeta pārskaitīta EIB grupas pārvaldītajiem finanšu instrumentiem, un šo 
līdzekļu sadalījumu, kā arī sniegt informāciju par šo līdzekļu izpildes līmeni;

Rezultātu sasniegšana ar Savienības budžetu

101. uzsver, ka sniegumam veltītās informācijas mērķis ir dot priekšstatu, vai Savienības 
politikas virzienu un programmu mērķi tiek sasniegti efektīvi un lietderīgi; ierosina, ka 
gadījumā, ja ir vajadzīgi uzlabojumi, informācija par sniegumu būtu jāizmanto, lai 
izstrādātu nepieciešamos koriģējošos pasākumus, un pastāvīgi jāuzrauga to īstenošana;

102. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta 2018. gadā ir analizējusi Komisijas publicēto 
informāciju par sniegumu un jo īpaši pārskatījusi snieguma rādītājus šādos dokumentos:
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- 2019. gada budžeta projektam pievienotajos programmu pārskatos;

- Savienības 2014.–2020. gada budžeta programmu snieguma pārskatā, kas pirmo 
reizi laists klajā 2018. gada maijā;

103. uzskata, ka atbilstības revīzija un lietderības revīzija ir vienas medaļas divas puses; 
norāda, ka apvienojot šīs abas dimensijas, t. i., novērtējot sasniegtos rezultātus un 
vienlaikus nodrošinot izdevumu likumību un pareizību, budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādēm būtu jāspēj garantēt Savienības pievienoto vērtību un kontrolēt 
Komisijas budžeta izpildi;

104. atkārtoti pauž nožēlu, ka Komisijas ģenerāldirektoru gada darbības pārskatos nav 
iekļauta viņu parakstīta deklarācija par paziņoto snieguma datu kvalitāti un ka līdz ar to, 
pieņemot AMPR, komisāru kolēģija uzņemas vispārēju politisko atbildību attiecībā uz 
Savienības budžeta finanšu pārvaldību, bet ne attiecībā uz informāciju par sniegumu un 
rezultātiem;

105. atzinīgi vērtē un ar lielu ieinteresētību raugās uz Revīzijas palātas ieceri savā gada 
pārskatā aktualizēt Savienības izdevumu snieguma novērtējumu un attiecībā uz katru 
DFS izdevumu kategoriju iekļaut pārskatā nodaļu par atbilstību un sniegumu;

106. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta 2018. gada pārskata 3. nodaļā “Rezultātu 
sasniegšana ar ES budžetu” ir iekļāvusi kopsavilkumu par galvenajiem attiecīgajā gadā 
publicētajiem īpašajiem ziņojumiem, strukturējot to atbilstoši DFS kategorijām; norāda, 
ka 2018. gadā uz Revīzijas palātas ziņojumiem publicētās atbildes liecina, ka revidētās 
struktūras pilnībā pieņēma 78 % no Revīzijas palātas sniegtajiem 388 ieteikumiem 
(salīdzinājumam: 2017. gadā — 68 %) un ka 18 % gadījumu ieteikumi tika īstenoti tikai 
dažos aspektos un saglabājās būtiski trūkumi; norāda, ka tikai 6 % ieteikumu nav tikuši 
īstenoti;

107. pauž bažas, ka dažās dalībvalstīs varētu būt nepietiekamas administratīvās spējas;

108. pauž bažas par to, ka programmu pārskatos iekļautie dati kopumā liecina, ka tuvošanās 
snieguma mērķrādītājiem ir mērena, un to var izskaidrot gan ar kohēzijas, gan lauku 
attīstības programmu novēloto un gauso uzsākšanu;

109. norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas viedokli rādītāji ne vienmēr sniedz skaidru 
priekšstatu par faktisko progresu;

110. uzstāj, ka gan progresa aprēķins virzībā no atsauces datiem uz mērķrādītāju, gan 
progress virzībā uz mērķrādītāju, ko programmu snieguma pārskatā norādījusi 
Komisija, būtu jāvērtē piesardzīgi, jo daudzi rādītāji nebija izraudzīti atbilstoši vai 
virknei rādītāju progresu nevarēja aprēķināt; norāda, ka progresu virzībā no atsauces 
datiem uz mērķrādītāju nebija iespējams aprēķināt gandrīz pusei rādītāju;

111. ar bažām norāda, ka dažu programmu gadījumā pieejamie dati nebija pietiekami 
kvalitatīvi un ka dažās programmās iekļautie mērķrādītāji nav pietiekami vērienīgi; 

112. aicina Komisiju sekmēt tādu rādītāju iekļaušanu programmu pārskatos, kuri
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a) līdzsvarotāk atspoguļojot ieguldījumu, iznākumus, rezultātus un ietekmi, 
sniegtu atbilstošāku informāciju par Savienības izdevumu programmu 
sasniegumiem;

b) būtu nepārprotami saistīti ar Savienības izdevumu programmu finansētajām 
darbībām;

c) atspoguļotu Savienības izdevumu programmu sasniegumus, nevis Komisijas 
un citu šīs programmas īstenojošo struktūru sniegumu un

d) attiektos uz programmu mērķiem;

113. uzstāj — lai būtu iespējams aprēķināt progresu virzībā no atsauces datiem uz 
mērķrādītāju, Komisijai visām programmām ir jāierosina snieguma satvara sistēma, 
kurā noteikti snieguma rādītāji ar tālāk uzskaitītajiem parametriem, un ja Komisija 
uzskata, ka tas kādam konkrētam rādītājam nav nozīmīgi, tai šāda izvēle būtu 
jāpaskaidro programmu pārskatos:

a) kvantitatīvi atsauces dati, kuriem norādīts atsauces gads;

b) kvantitatīvi starpposma rādītāji;

c) kvantitatīvi mērķrādītāji, kuriem norādīts mērķrādītāja gads;

d) dati par vajadzīgo kvalitātes līmeni, lai varētu viegli aprēķināt progresu virzībā 
no atsauces datiem uz mērķrādītāju;

114. aicina Komisiju censties laikus saņemt informāciju par visiem snieguma rādītājiem, 
piemēram, ieviešot jaunus ziņošanas rīkus interneta platformās;

115. aicina Komisiju dokumentēt programmu mērķus un mērķrādītājus, tostarp 
etalonrādītājus, lai budžeta lēmējinstitūcija varētu novērtēt to vērienīguma pakāpi un 
rezultātus, kas gūti, virzoties uz mērķrādītāju sasniegšanu;

116. uzsver, ka ir svarīgi stingri uzraudzīt iespējamos korupcijas un krāpšanas riskus liela 
mēroga infrastruktūras projektos; aicina Komisiju attiecībā uz finansējamiem 
projektiem izdarīt rūpīgus un neatkarīgus ex ante un ex post novērtējumus;

117. aicina Komisiju turpināt uzlabot programmu snieguma pārskatu, jo īpaši:

a) progresa aprēķināšanai virzībā no atsauces datiem uz mērķrādītāju izmantot 
vienu metodi, un ja Komisija uzskata, ka tas attiecībā uz konkrētu rādītāju nav 
iespējams, tai programmu snieguma pārskatā būtu jāizskaidro sava pieeja;

b) paskaidrot, uz kādiem apsvērumiem balstoties, tikuši izraudzīti snieguma 
rādītāji katrai programmai;

118. aicina Komisiju turpināt atbalstīt dalībvalstis, tiecoties nodrošināt uzlabojumus gan 
kontroļu kvalitātes, gan skaita ziņā, un apmainīties ar paraugpraksi cīņā pret krāpšanu;

Ieņēmumi
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Revīzijas palātas gada pārskats par 2018. gadu

119. ar gandarījumu norāda uz Revīzijas palātas konstatējumu, ka ieņēmumos kļūdu līmenis 
nav būtisks un ka ar ieņēmumiem saistītās sistēmas kopumā darbojušās efektīvi; 

120. norāda, ka DG BUDG trešo gadu pēc kārtas ir formulējis atrunu par Apvienotās 
Karalistes iekasēto tradicionālo pašu resursu (TPR) vērtību, jo šī valsts nenodeva 
Savienības budžetā neiekasētos muitas nodokļus par tekstilizstrādājumu un apavu 
importu;

121. ar bažām norāda, ka Revīzijas palātas formulētā atruna ir plašāka, jo ietver arī citu 
dalībvalstu potenciālos TPR zaudējumus, kuri radušies iepriekš minētā pārlieku zemā 
novērtējuma dēļ un kuru apmērs vēl nav aplēsts;

122. pauž nožēlu, ka Komisijai pēc tam, kad tā 2011. gadā bija prasījusi Apvienotajai 
Karalistei noteikt riska profilus pārāk zemu novērtētam tekstilizstrādājumu un apavu 
importam no Ķīnas, bija vajadzīgi vairāk nekā septiņi gadi, lai uzsāktu pārkāpuma 
procedūru;

123. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā Komisija nosūtīja Apvienotajai Karalistei argumentētu 
atzinumu, nosakot kopējos Savienības budžetam nodarītos zaudējumus (pamatsummu 
un procentus) 2,8 miljardu EUR apmērā, un ka 2019. gada martā Komisija ar šo lietu 
vērsās ES Tiesā;

124. pauž nožēlu, ka galvenie TPR iekšējās kontroles mehānismi, kurus Revīzijas palāta 
novērtēja Komisijā un dažās dalībvalstīs, bija tikai daļēji efektīvi;

125. ar bažām norāda, ka Revīzijas palāta Spānijā konstatēja trūkumus ikmēneša muitas 
nodokļu pārskatu sagatavošanas kontroles sistēmās;

126. ar bažām norāda, ka pārbaudot nejaušā atlasē izvēlētus triju valstu datus, Revīzijas 
palāta konstatēja trūkumus aprēķināto, bet vēl neiekasēto muitas nodokļu pārvaldībā; 
norāda, ka minētie trūkumi galvenokārt attiecās uz kavējumiem muitas parādu atgūšanā 
un uz parādu novēlotu iegrāmatošanu vai norakstīšanu uzskaites sistēmā; norāda uz 
trūkumiem, kas konstatēti Komisijas veiktajās dalībvalstu TPR pārskatu 
apstiprinājumpārbaudēs;

127. pauž nožēlu par to, ka Komisijas 2018. gada pārbaužu programma attiecībā uz to, cik 
efektīvas ir dalībvalstu sistēmas TPR iekasēšanai, paziņošanai un šo summu 
pieejamības nodrošināšanai pareizā apmērā, nebalstījās uz pietiekami strukturētu un 
dokumentētu riska novērtējumu un ka dalībvalstis nebija sarindotas atbilstoši riska 
līmenim un nebija atspoguļota risku ietekme un varbūtība;

128. ar bažām norāda, ka Komisija, katru mēnesi vai ceturksni saņemot TPR pārskatus, 
neveica nedz sistemātisku analīzi par neraksturīgām izmaiņām šajos pārskatos, nedz arī 
ievāca būtisku informāciju, kas izskaidrotu šo izmaiņu iemeslus;

129. norāda, ka NKI un PVN atrunu skaits kopumā saglabājas nemainīgs, turpretī ar TPR 
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saistīto neatrisināto jautājumu skaits ir palielinājies par 14 %6;

130. pauž nožēlu, ka, Revīzijas palātai caurskatot revīzijai atlasītos TPR neatrisinātos 
jautājumus ar finansiālu ietekmi, atklājās daži kavējumi Komisijas īstenotajā 
pēcpārbaudē un šo jautājumu slēgšanā; turklāt norāda uz Revīzijas palātas 
konstatējumu, ka 27 % neatrisināto jautājumu palikuši “atvērti” ilgāk nekā piecus 
gadus;

131. konstatē, ka PVN 2018. gadā veido 12 % no Savienības ieņēmumiem 145 miljardu EUR 
apmērā; šajā sakarībā akcentē, ka Komisija ir aplēsusi, ka 2017. gadā tā dēvētais PVN 
iztrūkums, proti, starpība starp plānotajiem PVN ieņēmumiem dalībvalstu budžetos un 
valstu kasēs faktiski iekasēto PVN, bija 137,5 miljardi EUR7; PVN iztrūkums atspoguļo 
PVN zaudējumus, kas galvenokārt skar valstu budžetus; šie zaudējumi cita starpā var 
būt saistīti ar maksātnespējas gadījumiem, bankrotiem, administratīvām kļūdām, 
nodokļu optimizāciju un arī iespējamām nelikumīgām/krāpnieciskām darbībām;

132. ar bažām norāda, ka 2018. gadā Komisija formulēja vispārēju atrunu attiecībā uz 
Francijas NKI aplēsēm, jo Francija bija iesniegusi nepietiekamu informāciju par sava 
NKI datu apkopošanu;

133. norāda, ka no pieciem ieteikumiem, ko Revīzijas palāta bija sniegusi savā 2015. gada 
pārskatā, Komisija tikai vienu ieteikumu īstenojusi pilnībā, vienu ieteikumu — dažos 
aspektos un trīs ieteikumus — lielākajā daļā aspektu;

134. aicina Komisiju ieviest strukturētāku un labāk dokumentētu riska novērtējumu TPR 
pārbaužu plānošanas vajadzībām, tostarp paredzot katras dalībvalsts riska līmeņa un ar 
A konta un B konta pārskatu sagatavošanu saistīto risku analīzi;

135. aicina Komisiju paplašināt A konta un B konta pārskatu ikmēneša un ceturkšņa 
pārbaužu tvērumu, padziļināti analizējot neraksturīgas izmaiņas, lai nekavējoties 
reaģētu uz potenciālām novirzēm;

136. atkārtoti apliecina savu nostāju attiecībā uz Savienības pašu resursu sistēmas reformu, 
kas 2021.–2027. gada DFS tiesību aktu paketē veido ļoti pozitīvu ieņēmumu 
komponentu; tādēļ atzinīgi vērtē ierosinājumu ieviest 2021.–2027. gada DFS trīs jaunus 
Savienības pašu resursu veidus un vienkāršot tagadējos no PVN iegūtos pašu resursus8;

Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 12/2019 “E-komercija: vēl jārisina daudzas 
problēmas, kas saistītas ar PVN un muitas nodokļa iekasēšanu”

137. norāda, ka Savienības mērogā nav pieejamas aplēses par PVN zaudējumiem no 

6 Ja Komisija dalībvalstu sniegtajos datos konstatē potenciālu neatbilstību pašu resursus reglamentējošiem 
noteikumiem, tā šos datus atstāj “atvērtus” iespējamām izmaiņām, līdz gūst pārliecību par šo datu atbilstību. 
Attiecībā uz NKI un PVN šo procedūru dēvē par atrunu noteikšanu, bet attiecībā uz TPR — par neatrisinātu 
jautājumu formulēšanu. Komisija nosaka atrunu un neatrisināto jautājumu ietekmi uz ES budžetu pēc tam, kad 
no dalībvalstīm ir saņēmusi vajadzīgo informāciju.
7 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/vat-gap_en.
8 Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 12/2019: “E-komercija: vēl jārisina daudzas problēmas, kas saistītas ar 
PVN un muitas nodokļa iekasēšanu”.
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pārrobežu pakalpojumu sniegšanas, taču zaudējumi saistībā ar mazas vērtības preču 
piegādēm no trešām valstīm saskaņā ar Komisijas aplēsēm sasniedz 5 miljardus EUR 
gadā;

138. uzsver dalībvalstu lomu administratīvās sadarbības nolīgumu īstenošanā, kontroļu 
efektivitātes panākšanā, datu vākšanas nodrošināšanā un uzraudzībā pār to, kā tirgotāji 
ievēro tiesisko regulējumu;

139. apzinās, ka PVN iekasēšanas procedūra ir valstu kompetencē;

140. uzsver, ka ļoti liela nozīme ir informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm un ar trešām 
valstīm;

141. aicina dalībvalstis ar Eurofisc starpniecību vairāk apmainīties ar informāciju par 
iespējamiem krāpnieciskiem uzņēmumiem un darījumiem;

142. aicina dalībvalstu nodokļu iestādes pastiprināt kontroles attiecībā uz vienas pieturas 
aģentūras minishēmu9;

143. mudina Komisiju veikt pietiekamus kontroles un uzraudzības pasākumus dalībvalstīs;

144. pauž bažas par risku, ka varētu tikt pārāk zemu novērtēta to preču vērtība, kuras e-
komercijas ietvaros piegādātas no trešām valstīm; atzinīgi vērtē pasākumus, kas veikti, 
lai risinātu ar PVN saistītas krāpšanas problēmu e-komercijā; 

145. aicina ātri pieņemt ierosinātos tiesību aktus par PVN e-komercijas jomā, lai novērstu 
tālpārdošanas režīma nepilnības;

146. aicina OLAF informēt Parlamentu par rezultātiem, kas gūti, veicot izmeklēšanu saistībā 
ar mazas vērtības apģērbu importu, izmantojot e-komerciju, un saistībā ar aizdomām par 
iespējamu paaugstināta riska preču importu ar e-komercijas darījumu starpniecību, 
izmantojot gaisa transportu;

Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai

147. norāda, ka DFS 1.a apakškategorijas “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai” 
budžets ir 13,7 % jeb 21,4 miljardi EUR no Savienības budžeta; no šīs summas 
11,7 miljardi EUR (54,3 %) tiek tērēti pētniecībai un inovācijai, 2,4 miljardi EUR 
(11,1 %) — izglītībai, apmācībai, jaunatnei un sportam, 2,2 miljardi EUR (10,4 %) — 
transportam un enerģētikai, 1,5 miljardi EUR (7,2 %) — kosmosam un atlikušie 
līdzekļi — citām darbībām;

Ieguldījums stratēģijas “ES 2020” mērķu sasniegšanā

9 Vienas pieturas aģentūras minishēma ir brīvprātīga tirdzniecības atvieglošanas sistēma, kas ļauj nodokļa 
maksātājiem (gan ES, gan trešo valstu uzņēmumiem), kuri sniedz telekomunikāciju, televīzijas un radioapraides 
pakalpojumus un elektroniski sniegtus pakalpojumus personām, kas nav nodokļa maksātāji, dalībvalstīs, kurās 
tie nav reģistrējuši uzņēmējdarbību, norādīt PVN, ko piemēro šiem pakalpojumiem, un ar tīmekļa portāla 
starpniecību deklarēt to dalībvalstī, kurā tie reģistrēti kā PVN maksātāji.
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148. pauž gandarījumu par to, ka Eiropas inovācijas rezultātu pārskats liecina par pozitīvu 
tendenci lielākajā daļā Savienības valstu, jo īpaši Maltā, Nīderlandē un Spānijā, un ka 
Zviedrija joprojām ir Savienības inovācijas līdere;

149. tomēr pauž nožēlu, ka lielākajā daļā dalībvalstu joprojām nav sasniegts mērķis ieguldīt 
pētniecībā un izstrādē 3 % no iekšzemes kopprodukta (IKP); uzsver, ka DG R&I min 
galvenokārt trijus šā gausā attīstības tempa iemeslus, un tie ir: a) publisko un privāto 
ieguldījumu trūkums šajā jomā, b) valstu pētniecības un inovācijas sistēmu ierobežotā 
kvalitāte un efektivitāte, kā arī c) tirgus neveiksmes, kas saistītas ar uzņēmumu 
lēmumiem ieguldīt pētniecībā un izstrādē;

150. atzinīgi vērtē to, ka mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) līdzdalības līmenis programmas 
“Apvārsnis 2020” daļā “Vadošā loma pamattehnoloģiju un rūpniecisko tehnoloģiju 
jomā” (LEIT) un pīlārā “Sabiedrības problēmu risināšana” joprojām pārsniedz 
programmas mērķrādītāju, tādējādi atspoguļojot ievērojamos centienus, kas veikti, lai 
piesaistītu programmai MVU, un vienkāršojumus, kas izdarīti, lai veicinātu šo 
uzņēmumu līdzdalību;

151. atzinīgi vērtē arī to, ka jaunpienācēju īpatsvars pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ir 
sasniedzis 61,4 %, tādējādi pārsniedzot 2018. gadam noteikto 55 % kritēriju;

152. pauž nožēlu par to, ka Savienības ieguldījuma daļa, kas paredzēta pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” pasākumiem klimata jomā, nesasniedz noteiktos mērķrādītājus 
attiecībā uz izdevumiem klimata un ilgtspējas jomā un līdz ar to — arī attiecībā uz visu 
2014.–2020. gada DFS; uzsver, ka, ņemot vērā Savienības saistības, kas izriet no 
Parīzes nolīguma, kā arī Eiropas zaļo kursu, nekavējoties būtu ievērojami jāpalielina ar 
klimatu saistītie izdevumi;

Revīzijas tvērums un pieeja

153. norāda, ka Revīzijas palāta pārbaudīja 130 darījumus un ka darījumu izlase bija veidota 
tā, lai reprezentētu visu izdevumu diapazonu attiecīgajā DFS apakškategorijā, proti, tajā 
ietilpa 81 darījums saistībā ar pētniecību un inovāciju (22 Septītās pamatprogrammas 
darījumi un 59 “Apvārsnis 2020” darījumi), kā arī 49 darījumi saistībā ar citām 
programmām un darbībām, konkrēti, “Erasmus+”, Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu un kosmosa programmām, un revidētie atbalsta saņēmēji atradās 
19 dalībvalstīs un 4 trešās valstīs;

154. pauž gandarījumu, ka Revīzijas palātas aplēstais kļūdu līmenis visā DFS 
1.a apakškategorijā ir 2,0 % un ka šis rādītājs ir zemāks nekā iepriekšējos divos gados, 
kad aplēstais kļūdu līmenis nedaudz pārsniedza 4 %;

155. tomēr pauž nožēlu, ka astoņos gadījumos, kad saņēmēji bija pieļāvuši skaitļos 
izsakāmas kļūdas, izmaksu deklarācijās bija pietiekami daudz informācijas, lai 
Komisija, valsts iestādes vai neatkarīgs revidents varētu novērst vai atklāt un izlabot 
kļūdas pirms izdevumu akceptēšanas; norāda — ja Komisija būtu pienācīgi izmantojusi 
visu tās rīcībā esošo informāciju, šai nodaļai aplēstais kļūdu līmenis būtu par 0,3 % 
zemāks;

156. konstatē, ka līdzīgi kā iepriekšējos gados daudzas skaitļos izsakāmās kļūdas attiecas uz 
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personāla izmaksām; vēl kļūdas pieļautas arī saistībā ar aprīkojuma un infrastruktūras 
izmaksām;

157. ar izbrīnu konstatē, ka ex ante apstiprinājumpārbaudes attiecībā uz Savienības 
iemaksām lielo pētniecības infrastruktūru programmās bijušas ne vien laikietilpīgas un 
dārgas (t. i., cilvēkresursi, braucieni), bet arī to ietekme uz kļūdu novēršanu bieži vien 
bijusi neliela;

158. pieņem zināšanai, ka Revīzijas palāta pārbaudīja revīzijas lietas (darba dokumentus un 
apliecinošos dokumentus) Kopīgajā revīzijas dienestā un privātajos revīzijas 
uzņēmumos un 11 gadījumos Revīzijas palātai bija jāveic papildu revīzijas procedūras, 
galvenokārt tāpēc, ka bija nepieciešams iegūt papildu apliecinošos dokumentus vai bija 
konstatētas neatbilstības darba dokumentos;

159. pauž bažas par Revīzijas palātas konstatētajām metodoloģijas kļūdām, kas pieļautas, 
aprēķinot kļūdu īpatsvaru programmā “Apvārsnis 2020” — “Ex post revīziju mērķis ir 
sasniegt maksimāli lielu pieņemto izmaksu pārbaudīto apjomu, bet tās reti aptver visas 
izmaksas. Kļūdu īpatsvaru aprēķina kā daļu no visām pieņemtajām izmaksām, nevis no 
faktiski revidētajām summām. Tas nozīmē, ka saucējs kļūdu aprēķinā ir lielāks, tādējādi 
kļūdu īpatsvars ir novērtēts par zemu. Ja konstatētās kļūdas ir sistēmiska rakstura, kļūdu 
ekstrapolē, kas daļēji kompensē minēto pārāk zemo vērtējumu. Tomēr, tā kā netiek 
ekstrapolētas kļūdas, kas nav sistēmiskas, kopējais kļūdu īpatsvars tomēr ir novērtēts 
par zemu.”10;

160. pieņem zināšanai, ka DG R&I aprēķinājis kļūdu īpatsvaru Septītajai pamatprogrammai 
un “Apvārsnis 2020”: 

- DG R&I ir aplēsis, ka daudzgadu periodam aprēķinātais kopējais reprezentatīvais 
kļūdu īpatsvars Septītajā pamatprogrammā ir nedaudz virs 5 %; atlikušo kļūdu 
īpatsvars ir lēsts 3,36 % apmērā;

- atlikušo kļūdu īpatsvars pētniecības un inovācijas jomā ir 2,22 % (DG R&I — 
2,24 %), un, ņemot vērā revīzijas ziņojumu projektus, ir paredzams, ka tas 
palielināsies aptuveni līdz 2,45 % (DG R&I — 2,48 %);

161. norāda, ka DG R&I gadījumā aplēstā kopējā riskam pakļautā summa maksājumu 
veikšanas brīdī attiecībā uz 2018. gadā veiktajiem maksājumiem ir 97,6–
101,1 miljoni EUR; kopējā riskam pakļautā summa slēgšanas brīdī attiecībā uz 
2018. gada izdevumiem ir 69,1–72,7 miljoni EUR jeb 2,21–2,33 % no kopējiem 
izdevumiem;

162. norāda, ka 2018. gada revīziju kontekstā tika ieviesti jēdzieni “risks maksājumu 
veikšanas brīdī” un “risks slēgšanas brīdī”;

163. pauž gandarījumu, ka Revīzijas palātas konstatējumi (kas balstīti uz DFS 

10 Revīzijas palātas pārskats par budžeta izpildi 2018. finanšu gadā un iestāžu atbildes (OV C 340, 8.10.2019., 
5.34. punkts).
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apakškategoriju) līdzinās Komisijas konstatējumiem;

Finanšu pārvaldība un iekšējās kontroles

164. norāda, ka attiecībā uz Septīto pamatprogrammu joprojām ir formulēta horizontāla 
atruna par deklarēto izmaksu atlīdzināšanu;

165. norāda, ka 2018. gadā DG R&I tieši pārvaldīja 56 % sava budžeta maksājumu 
(2017. gadā — 58 %) un ka 44 % maksājumu tika novirzīti izpildei citām pilnvarotajām 
struktūrām;

166. pieņem zināšanai, ka 15,05 % no sava 2018. gada budžeta DG R&I uzticēja EIB/EIF 
Innovfin vajadzībām, ka Innovfin mērķis ir atbalstīt pētniecību un inovāciju, izmantojot 
finanšu instrumentus, un ka EIB/EIF 2018. gadā tika pārskaitīti 472,9 miljoni EUR;

167. uzskata, ka Revīzijas palātai būtu jārevidē ikviena EIB grupas programma, darbība vai 
projekts, ko līdzfinansē no Savienības budžeta;

168. pauž bažas par to, ka, lai gan 4740 no 4934 ar 2007.–2013. gada finansēšanas periodu 
saistītajiem projektiem ir slēgti, joprojām ir uzkrājušās neizpildītas saistības (reste à 
liquider jeb RAL) 157,3 miljonu EUR apmērā un ka Komisija nevar sniegt precīzas 
ziņas attiecībā uz to, kad šīs saistības tiks izpildītas11;

169. ar bažām norāda, ka pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” līdzekļu sadalījums 
pētniekiem dažādās dalībvalstīs ir ļoti nelīdzsvarots;

170. norāda, ka pašreizējā 2014.–2020. gada plānošanas periodā ir izpildīti 64,26 % budžeta;

171. mudina DG R&I turpināt vienkāršošanas centienus atbilstoši Revīzijas palātas Īpašajam 
ziņojumam Nr. 28/2018, vienlaikus tomēr neapdraudot juridisko noteiktību un 
nenovirzot kontroles no ex post posma uz ex ante posmu;

172. uzskata, ka DG R&I būtu jāpievērš lielāka uzmanība tam, lai izmērītu Savienības 
pievienoto vērtību, ko nodrošinājuši pētniecības un izstrādes jomā veiktie ieguldījumi; 
uzsver, ka snieguma novērtēšanai pētniecības un inovācijas jomā nevajadzētu balstīties 
tikai uz īstermiņa iznākumiem un monetārajiem rādītājiem, bet būtu jāņem vērā arī 
konkrēto pētījumu būtība; mudina Komisiju rast veidus, kā pārredzamā veidā uzlabot 
atbalstu augsta riska pētniecības un inovācijas projektiem;

173. stingri iesaka DG R&I pievērst lielāku uzmanību tam, kā izmērīt Savienības pievienoto 
vērtību, ko nodrošinājuši pētniecības un izstrādes jomā veiktie ieguldījumi;

HUAWEI

174. atzīst, ka “Huawei” meitasuzņēmumi pieteicās Savienības līdzfinansējumam 

11 Atbilde uz jautājumu Nr. 10, kas iekļauts jautājumu sarakstā, gatavojoties sarunai ar komisāru Carlos Moedas, 
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-
%20Commissioner%20Moedas-original.pdf 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-%20Commissioner%20Moedas-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-%20Commissioner%20Moedas-original.pdf
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programmā “Apvārsnis 2020”;

175. tomēr norāda, ka programmas “Apvārsnis 2020” finansējumu vairs nesaņēma dalībnieki 
no Brazīlijas, Ķīnas, Indijas, Meksikas un Krievijas12;

176. atgādina, ka pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dalības un rezultātu izplatīšanas 
noteikumi reglamentē rezultātu izmantošanu un piešķir Komisijai tiesības iebilst pret 
īpašumtiesību tālāknodošanu vai ekskluzīvu licenču piešķiršanu personām, kas veic 
uzņēmējdarbību trešā valstī, kura nav iesaistījusies pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”;

177. pieņem zināšanai to, ka Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai šajā sakarībā ir analizējis 
informāciju par iespējamiem pārkāpumiem un ir nolēmis sākt jaunu izvērtējumu;

178. ar bažām norāda uz pastāvošajiem draudiem, ka trešās valstis, piedaloties kopīgajos 
pētniecības projektos, Savienības līdzekļus apzināti izmanto neatbilstīgi; atgādina, ka 
šīm trešām valstīm ir jāievēro noteikumi par godprātību un Savienības finanšu interešu 
aizsardzību tieši tāpat, kā to dara dalībvalstis;

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)

179. pauž bažas par Revīzijas palātas konstatējumu, ka ir ievērojami jāuzlabo aģentūras 
iekšējās kontroles sistēmas darbība un ka Komisija attiecībā uz šo sistēmu otro gadu pēc 
kārtas ir formulējusi atrunu;

Ieteikumi

180. aicina DG R&I rīkoties šādi:

- veikt turpmākus pasākumus saistībā ar Revīzijas palātas ieteikumiem attiecībā uz 
šo apakškategoriju;

- iespējami drīz īstenot Iekšējās revīzijas dienesta (IAS) sniegtos 26 ieteikumus, 
kuri vēl nav izpildīti;

- pievērst lielāku uzmanību klimata politikas pasākumu veicināšanai un šajā ziņā 
izvirzīt vērienīgākus mērķus (KPI);

- īpaši vērīgi raudzīties, lai tiktu ievēroti pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi;

- veicināt līdzsvarotāku resursu sadalījumu starp dalībvalstīm pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” un vēl vairāk palīdzēt dalībvalstīm un pētniekiem, jo īpaši 
saistībā ar pieteikšanos finansējumam;

- publicēt gada darbības pārskatā visus savus priekšlikumus attiecībā uz konkrētām 
valstīm adresējamiem ieteikumiem;

- no jauna apsvērt, kādā veidā būtu veicamas ex ante pārbaudes lielām pētniecības 

12 DG R&I 2018. gada darbības pārskats, 16. lpp.
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infrastruktūrām, lai padarītu šīs pārbaudes efektīvākas un lietderīgākas;

- kopā ar EACEA līdz 2020. gada jūlijam ziņot Parlamenta atbildīgajai komitejai 
par reformām, kas ieviestas situācijas uzlabošanai;

- īpašu uzmanību pievērst projekta koordinatora īstenotajai līdzekļu izsniegšanai 
saņēmējam;

- ieguldīt snieguma novērtēšanā un Savienības pievienotās vērtības noteikšanā;

181. aicina Revīzijas palātu gada pārskatā paplašināti pievērsties snieguma aspektam, 
norādot, ka šajā ziņā vērtīgs informācijas avots ir Revīzijas palātas īpašie ziņojumi; šajā 
sakarībā atzinīgi vērtē Budžeta kontroles komitejas apmeklējuma laikā Luksemburgā 
19. novembrī izteiktos priekšlikumus;

Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija

182. norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas sniegto informāciju 2018. gadā maksājumi DFS 
1.b apakškategorijā “Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija” veido 34,8 % jeb 
54,5 miljardus EUR no Savienības gada budžeta; turklāt norāda, ka no šīs summas 
30,1 miljards EUR (55,1 %) tiek tērēti Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF), 
9,3 miljardi EUR (17 %) — Kohēzijas fondam, 13,9 miljardi EUR (25,6 %) — Eiropas 
Sociālajam fondam (ESF) un atlikušie līdzekļi — citām darbībām;

183. norāda, ka DG REGIO 2018. gadā ziņoja par maksājumiem 39,5 miljardu EUR apmērā, 
kas nozīmē, ka 2018. gadam apstiprināto maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 
98,52 %, un ka DG EMPL ziņoja par maksājumiem 14,6 miljardu EUR apmērā, kas 
liecina, ka izpildes līmenis bija 94,42 %;

Ieguldījums stratēģijas “ES 2020” mērķu sasniegšanā

184. atzīmē, ka, raugoties uz galvenajiem snieguma rādītājiem (KPI), Komisija sniedz šādu 
informāciju:

- attiecībā uz darbvietām, izaugsmi un ieguldījumiem — katrs iztērētais euro 
palielināja iekšzemes kopproduktu (IKP) par 2,7 EUR, un, pateicoties tam, 
iepriekšējā plānošanas periodā bija iespējams radīt aptuveni 1,3 miljonus 
darbvietu;

- attiecībā uz pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovācijas stiprināšanu — 
prognozētais uzņēmumu un pētniecības iestāžu sadarbības projektu skaits, 
pamatojoties uz 2017. gada beigās atlasītajiem projektiem, pieauga gandrīz 
divkārt;

- attiecībā uz MVU konkurētspēju — prognozētais atbalstu saņemošo uzņēmumu 
skaits, pamatojoties uz 2017. gada beigās atlasītajiem projektiem, pieauga par 
40 %;

- attiecībā uz mazoglekļa ekonomiku — prognozētais rādītājs, pamatojoties uz 
2017. gada beigās atlasītajiem projektiem, pieauga vairāk nekā divkārt un 
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sasniedza 69,2 % no 2023. gada nogalei izvirzītā mērķrādītāja, t. i., 
6708 megavatiem papildu jaudas;

185. norāda, ka 2014.–2020. gada Kopīgo noteikumu regulā (Regula 1303/2013, 71. pants) 
nav noteikumu, kuri paredzētu, ka ERAF produktīvo investīciju noturības kritēriji ir 
rezultātu sasniegšana un to ilgtspēja; pieņem zināšanai Revīzijas palātas konstatējumus 
par šo investīciju ilgtspēju13 un kvalitāti un atkārtoti aicina projektu noturības 
novērtēšanā kā būtisku faktoru ņemt vērā rezultātu sasniegšanu, jo tādējādi būs 
iespējams izvērtēt, kādā mērā pozitīvu ekonomikas virzību veicina vispārēja 
ekonomikas augšupeja vai Savienības finansējums;

Revīzijas tvērums un pieeja

186. norāda, ka Revīzijas palāta izskatīja 220 darījumus, ko iepriekš bija pārbaudījušas 
revīzijas iestādes, un šī darījumu izlase bija veidota tā, lai statistiski reprezentētu visu 
izdevumu diapazonu DFS 1.b apakškategorijā;

187. ar bažām konstatē, ka minētajos 220 darījumos Revīzijas palāta konstatēja un izteica 
skaitļos 36 kļūdas, ko revīzijas iestādes nebija pamanījušas; ņemot vērā revīzijas iestāžu 
iepriekš atklātās 60 kļūdas un programmu iestāžu piemērotās korekcijas (par kopējo 
summu 314 miljoni EUR abiem plānošanas periodiem kopā), Revīzijas palāta aplēsa, ka 
kļūdu līmenis ir 5,0 %;

188. norāda, ka Komisija nav vienisprātis ar Revīzijas palātas vērtējumu attiecībā uz trim 
nozīmīgām kļūdām 2014.–2020. gada plānošanas periodā un divām kļūdām 2007.–
2013. gada plānošanas periodā; norāda, ka Komisija ir minējusi, ka aprēķināto kļūdu 
īpatsvaru ietekmē piemērojamo valsts vai Savienības noteikumu atšķirīgā 
interpretācija14;

189. norāda, ka kļūdu iemesli galvenokārt bija saistīti ar neattiecināmām izmaksām (37) un 
publisko iepirkumu (18), kā arī būtisku apliecinošo dokumentu trūkumu (3);

190. turklāt norāda, ka līdz 2016./2017. grāmatvedības gada beigām avansos finanšu 
instrumentiem bija izmaksāti 2,9 miljardi EUR, no kuriem 2,3 miljardi EUR bija 
deklarēti laikā no 2016. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 30. jūnijam (17 % no izmaksātā 
Savienības līdzfinansējuma kopējās summas); 2016./2017. grāmatvedības gadā 
galīgajiem saņēmējiem tika izmaksāti 1,3 miljardi EUR (43 %);

13 Sk. arī Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 8/2018 “ES atbalsts produktīvām investīcijām uzņēmumos — 
lielāka uzmanība jāpievērš noturībai”.

14 Atbilde uz jautājumu Nr. 24, kas iekļauts jautājumu sarakstā, gatavojoties sarunai ar komisāru Johannes Hahn. 
Trīs no šiem gadījumiem saistīti ar problēmu valsts atbalsta shēmā (likumā), kurā bija iekļauti ar ES valsts 
atbalsta noteikumiem nesaderīgi nosacījumi par stimulējošu ietekmi, kas ļāva uzņēmumiem, kuri kandidēja uz 
valsts atbalstu, sākt finansēt daļu no saviem ieguldījumiem pirms valsts atbalsta pieprasīšanas. Vēl viens 
gadījums saistīts ar MVU piemaksu, kas kļuva neattiecināma, kad saņēmējs zaudēja MVU statusu, un ar to, ka 
līdzfinansējuma likmes palielinājumam nebija stimulējošas ietekmes. Proti, attiecīgais saņēmējs atbalsta 
pieteikuma iesniegšanas brīdī bija MVU, bet atbalsta piešķiršanas brīdī vairs nekvalificējās kā MVU. Pēdējais 
gadījums attiecas uz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu, ko Tiesa uzskatīja par nelikumīgu 
valsts atbalstu.
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191. aicina Komisiju informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par to, kurš ir labuma 
guvējs no procentiem, kuri uzkrāti par saņēmējiem vēl neizmaksātajiem 1,6 miljardiem 
EUR, un turpmāk iekļaut šo informāciju savos gada ziņojumos;

192. norāda, ka Revīzijas palātas veiktā revīzija aptvēra izmaksājumus pieciem finanšu 
instrumentiem (diviem no 2014.–2020. gada plānošanas perioda un trim no 2007.–
2013. gada plānošanas perioda); norāda, ka Revīzijas palāta pārbaudīja 30 garantijas un 
100 aizdevumus šiem pieciem instrumentiem finanšu starpnieku līmenī un saistībā ar 
trim no pārbaudītajiem instrumentiem konstatēja 14 neattiecināmus izmaksājumus 
galīgajiem saņēmējiem; tie bija vai nu neattiecināmi aizdevumi, vai izmaksājumi 
neattiecināmiem galīgajiem saņēmējiem, kā arī anulēti izmaksājumi, ko dalībvalsts bija 
nepareizi reģistrējusi kā samaksātus līdzekļus;

193. konstatē, ka pēc valstu un Komisijas kontroles cikla pabeigšanas DG REGIO 
apstiprināja, ka atlikušais kopējo kļūdu īpatsvars 2016.–2017. grāmatvedības gadā ir 
1,96 %, pamatojoties uz visiem šajā brīdī pieejamajiem revīzijas pierādījumiem un 
notiekošajām pretrunu procedūrām (konservatīva pieeja); vienlaikus DG REGIO lēsa, 
ka apstiprinātais īpatsvara rādītājs varētu sasniegt ne vairāk kā 2,74 %;

194. pauž bažas par ievērojamo atšķirību starp Revīzijas palātas un Komisijas kļūdu 
īpatsvara aplēsēm;

195. turklāt norāda, ka attiecībā uz 2018. gadu Komisija ir ieviesusi divus jaunus jēdzienus: 
“risks maksājumu veikšanas brīdī”15 un “risks slēgšanas brīdī”;

196. norāda, ka “riskam pakļautā summa maksāšanas brīdī” ir balstīta uz pārskatiem, ko 
dalībvalstis nosūta pēc finanšu korekciju atskaitīšanas; norāda, ka tādēļ varētu šķiet, ka 
Komisijai nav tiešas informācijas par riskam pakļauto summu maksāšanas brīdī;

197. turklāt norāda, ka “riskam pakļautā summa slēgšanas brīdī” ir ekstrapolācija, kas 
balstīta uz Komisijas pieredzi;

198. uzskata, ka šajā sakarībā ir lietderīgi atgādināt 247. panta 1. punkta b) apakšpunkta 
i) punktu, kurā Komisijai prasīts iesniegt “aplēsi par kļūdu līmeni Savienības 
izdevumos, pamatojoties uz konsekventu metodoloģiju, un aplēsi par turpmākām 
korekcijām [...]”;

199. pauž bažas par Revīzijas palātas secinājumu, ka uz vairāku revīzijas iestāžu veikto 
darbu patlaban iespējams paļauties tikai daļēji, jo pastāv trūkumi revīzijas iestāžu 
izlases veidošanas metodē, revīzijas liecību dokumentācijā un kļūdu novēršanā; pauž 
bažas arī par to, ka Revīzijas palāta nevar paļauties uz Komisijas norādīto kļūdu 

15 DG REGIO 2018. gada darbības pārskats, 111. lpp.: “Risku maksāšanas brīdī aprēķina katrai programmai, 
Komisijas pārskata gada attiecīgajiem izdevumiem piemērojot vai nu Komisijas dienestu apstiprināto 
2016./2017. grāmatvedības gada atlikušo kopējo kļūdu īpatsvaru, vai atlikušo kopējo kļūdu īpatsvaru, ko 
revīzijas iestādes paziņojušas par 2017./2018. grāmatvedības gadu, ja šis rādītājs ir lielāks [...]”; “Risks 
slēgšanas brīdī nozīmē atlikušo risku 2018. gada attiecīgajiem izdevumiem, kad Komisija būs piemērojusi 
vajadzīgās finanšu korekcijas, lai kopējo atlikušo kļūdu īpatsvaru visās darbības programmās samazinātu līdz 
2 % [...].”
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īpatsvaru, jo tas aprēķināts, pamatojoties uz izdevumiem, kuriem vēl nav veikts pilns 
kontroles cikls, un šie izdevumi nav tādi paši kā Revīzijas palātas pārbaudītie izdevumi;

200. uzskata par neapmierinošu to, ka Revīzijas palāta un Komisija atzinumu sagatavošanai 
par finanšu darījumu likumību un pareizību izmanto atšķirīgu metodoloģiju, tāpēc tās 
iegūst atšķirīgus rezultātus, nosakot atlikušo kļūdu īpatsvaru (RER): ˃ 2 % (DG EMPL 
un DG REGIO), 5 % (Revīzijas palāta); šajā sakarībā prasa Revīzijas palātai norādīt 
nevis atlikušo kļūdu īpatsvaru, bet gan kļūdu īpatsvaru maksāšanas brīdī (pirms 
korekciju piemērošanas), lai uzlabotu novērtējuma un Parlamenta veiktās pārbaudes 
kvalitāti;

201. turklāt norāda, ka abām iestādēm ir atšķirīga datubāze: Revīzijas palāta izmanto 
ikgadēju pieeju, savukārt Komisija 2018. gadā varēja pārbaudīt tikai 2016./2017. gada 
pārskatus un izmanto daudzgadu pieeju;

Finanšu pārvaldība un iekšējās kontroles

202. norāda, ka DG REGIO ir formulējis 30 atrunas attiecībā uz 30 pašreizējā plānošanas 
perioda darbības programmām; turklāt joprojām ir spēkā 18 atrunas attiecībā uz 2007.–
2013. gada plānošanas periodu;

203. norāda uz DG REGIO ziņoto, ka 2018. gada beigās bija pabeigti 99 % rīcības plānu 
ex ante nosacījumu izpildei un ka nepabeigto rīcības plānu skaits 2018. gadā 
samazinājās līdz 6 (2017. gadā — 8); ar bažām norāda, ka saistībā ar šiem 
nepabeigtajiem plāniem tika pieņemti divi lēmumi apturēt maksājumus un divi 
brīdinājumi par maksājumu apturēšanu un ka tam varētu būt ietekme uz darbības 
programmu savlaicīgu īstenošanu, lielākoties — vides nozarē;

204. aicina Komisiju nodrošināt patiesu procedūras vienkāršošanu, tostarp attiecībā uz 
dokumentāciju, kas tiek prasīta, lai piekļūtu finansējumam, vienlaikus neaizmirstot par 
kontroles un uzraudzības principiem;

205. pauž bažas par to, ka struktūrfondu īstenošana kavējas un situācija ir vēl sliktāka nekā 
attiecīgajā brīdī iepriekšējā plānošanas periodā: patlaban vidējais apguves līmenis 
nesasniedz 40 %, savukārt 2007.–2013. gada plānošanas perioda attiecīgajā brīdī šis 
rādītājs tuvojās 60 %16;

206. norāda uz DG REGIO 2018. gada darbības pārskatā ziņoto, ka patlaban no ERAF un 
KF 18 miljardus EUR jeb 7,2 % no kopējiem piešķīrumiem ir plānots nodrošināt, 
izmantojot finanšu instrumentus;

207. pauž nožēlu par to, ka 2018. gada ziņojums par ESI fondu finanšu instrumentiem tika 
publicēts tikai 2020. gada janvārī; norāda, ka 2018. gada beigās ESI fondu ieguldījums 
finanšu instrumentos saistību izteiksmē bija 16,9 miljardi EUR, finanšu instrumentiem 
izmaksātie ESI fondu līdzekļi veidoja 7 miljardus EUR (aptuveni 41 %) un galīgo 

16 Sk. arī Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 17/2018: “Komisijas un dalībvalstu darbības 2007.–2013. gada 
plānošanas perioda programmu pēdējos gados palielināja līdzekļu apguvi, bet nepietiekami koncentrējās uz 
rezultātiem”.



RR\1200377LV.docx 55/150 PE639.827v02-00

LV

saņēmēju saņemtās investīcijas — 3,7 miljardus EUR; aicina Komisiju līdz 2020. gada 
oktobrim publicēt 2019. gada ziņojumu, lai tajā iekļautos konstatējumus būtu iespējams 
integrēt ziņojumā par 2019. gada budžeta izpildes apstiprināšanu;

208. atgādina par savu prasību dot iespēju valstu revīzijas iestādēm veikt revīziju attiecībā uz 
Savienības budžeta finanšu instrumentiem, samazināt finanšu instrumentu skaitu un 
ieviest stingrākus noteikumus attiecībā uz līdzekļu pārvaldītāju, tostarp EIB grupas un 
citu starptautisko finanšu institūciju, sniegtajiem ziņojumiem par sniegumu un gūtajiem 
rezultātiem, tādējādi palielinot pārredzamību un pārskatatbildību17;

209. uzsver, ka Savienībā un ārpus Savienības īstenotajiem finanšu instrumentiem ir jākļūst 
pārredzamākiem un ir jāuzlabo pārskatatbildība un ziņošana par to sniegumu un 
ilgtspēju; aicina Komisiju nodrošināt, ka tās partneri, kas īsteno Savienības budžeta 
atbalstītos finanšu instrumentus, nodrošina maksimālu pārredzamību un 
pārskatatbildību;

210. uzsver, ka finanšu instrumenti var papildināt dotācijas, bet ne tās aizstāt18;

211. pauž nopietnas bažas, ka neizpildīto saistību apmērs plānošanas perioda beigās būs 
ievērojami lielāks nekā iepriekšējā perioda beigās, tādējādi, iespējams, atkal izraisot 
maksājumu krīzi;

212. konstatē, ka DG REGIO attiecībā uz 2016./2017. grāmatvedības gadu 135 darbības 
programmām apstiprināja revīzijas iestāžu paziņotos RER, kuri bija zemāki par 
būtiskuma slieksni (tostarp dažos gadījumos pēc nebūtisku pielāgojumu izdarīšanas), 
savukārt 29 paziņotos rādītājus nācās pārskatīt, un pēc labojumu izdarīšanas tie 
pārsniedza 2 %;

213. konstatē arī to, ka DG REGIO attiecībā uz 2017./2018. grāmatvedības gadu akceptēja 
242 no 258 apstiprinātajiem pārskatiem un nepieņēma 16 pārskatus; šajā sakarībā 
uzsver, ka Revīzijas palāta neizskatīja šā perioda pārskatus, jo vēl nebija pabeigtas 
apstiprinājumpārbaudes;

214. konstatē, ka struktūrpolitikā un kohēzijas politikā krāpšanas riskam visvairāk pakļautās 
jomas ir infrastruktūra (34 %), vide (13 %) un pētniecība (13 %) un ka krāpšanas 
gadījumi ir saistīti ar iepirkuma noteikumiem (52 %), neatbilstīgiem izdevumiem 
(14 %) un interešu konfliktiem (8 %);

Nopietni pārkāpumi un neatbilstīga līdzekļu izmantošana dalībvalstīs

215. norāda, ka DG REGIO galīgais revīzijas ziņojums par Čehiju tika neatļauti nopludināts 
plašsaziņas līdzekļiem; ir informēts, ka Komisija ir veikusi visaptverošas revīzijas 
attiecībā uz Savienības un valstu tiesību aktu piemērošanu, rūpīgi pārbaudot ne tikai 
darbību pareizību, bet arī atbilstību Savienības un valstu tiesību aktiem par interešu 
konfliktu; norāda, ka Komisija 2019. gada decembrī slēgtā sanāksmē informēja 
Parlamenta atbildīgo komiteju par DG REGIO un DG EMPL veikto revīziju progresu; 

17 Rezolūcija par Komisijas 2016. gada budžeta izpildes apstiprināšanu, 204. punkts.
18 Rezolūcija par Komisijas 2016. gada budžeta izpildes apstiprināšanu, 21. punkts.
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aicina Komisiju bez liekas kavēšanās informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi un 
Parlamenta atbildīgo(-ās) komiteju(-as) par jebkādiem jauniem pavērsieniem un 
nodrošināt, ka saistībā ar konstatējumiem tiek veikti atbilstīgi turpmākie pasākumi;

216. pauž nožēlu par to, ka sākotnējās pazīmes liecina, ka reģionālās politikas un kohēzijas 
fondu jomā revidenti atklājuši nopietnus trūkumus pārvaldības un kontroles sistēmu 
darbībā un tādēļ ierosinājuši finanšu korekciju gandrīz 20 % apmērā; aicina Komisiju 
kritiski izvērtēt, vai šie gadījumi neliecina par sistēmiskām ļaunprātībām Savienības 
līdzekļu izmantošanā; sagaida, ka Komisija pieņems piemērotu mehānismu turpmāku 
trūkumu novēršanai;

217. pauž nožēlu arī par to, ka sākotnējās pazīmes liecina, ka Komisijas revidenti atklājuši 
ļoti nopietnus interešu konflikta gadījumus, kas saistīti ar Čehijas valdību; tomēr saprot, 
ka līdz 2017. gada februārim Čehijā valsts tiesību akti par interešu konfliktiem 
neparedzēja sankcijas par publisko līdzekļu piešķiršanu valsts amatpersonām; norāda, 
ka līdz šim attiecībā uz 2018. gadu nav deklarēti nekādi izdevumi; sagaida, ka Komisija 
darīs visu iespējamo, lai efektīvi un laikus pabeigtu šo procesu, un pilnībā veiks visus 
nepieciešamos koriģējošos pasākumus; ņemot vērā ziņojumus par nopietnajām bažām 
attiecībā uz interešu konfliktiem, kuri saistīti ar Čehijas valdību un konstatēti Komisijas 
veiktajās revīzijās, mudina Komisiju pilnībā informēt Eiropas Parlamentu un 
Eiropadomi par situāciju;

218. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir informējusi atbildīgo komiteju par to, ka DG REGIO ir 
veicis finanšu korekcijas par vairāk nekā 1,5 miljardu EUR Ungārijā īstenotajās 2007.–
2013. gada programmās, kurās tas atklāja pārkāpumus, un ka minētā summa attiecas uz 
šādām darbības programmām:

- 2007HU161PO001 Ekonomikas attīstība 275 miljoni EUR

- 2007HU161PO002 Vide un enerģētika 254 miljoni EUR

- 2007HU161PO007 Transports 371 miljons EUR

- 2007HU161PO008 Sociālā infrastruktūra 120 miljoni EUR

- Septiņas reģionālās darbības programmas 473 miljoni EUR

- 2007HU161PO010 Īstenošana 75 miljoni EUR

219. atzinīgi vērtē Komisijas izcilo revīzijas darbu, kas ļāvis atklāt sistēmiskus riskus un 
kļūdu avotus; pauž gandarījumu par piemērotajām finanšu korekcijām; ar bažām norāda 
uz to, cik daudz laika nepieciešams, lai atgūtu neatbilstīgi izmaksātos līdzekļus; aicina 
Komisiju sīkāk informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par saviem 
konstatējumiem attiecībā uz sistēmiskajiem riskiem un oligarhiskajām struktūrām;

220. pauž nožēlu par to, ka ESI fondu jomā Komisijas revidenti atklāja nopietnus trūkumus 
pārvaldības un kontroles sistēmu darbībā, galvenokārt saistībā ar publiskā iepirkuma 
procedūru kontroli;

221. atgādina, ka visām darbības programmām tika piemērota vienotas likmes finanšu 
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korekcija 10 % apmērā;

222. atgādina, ka publiskā iepirkuma pārkāpumu dēļ pamatnolīgumiem ūdenssaimniecības 
nozarē vides un energoefektivitātes darbības programmā tika piemērota finanšu 
korekcija 25 % apmērā;

223. atgādina, ka projektu atlases procesa nepilnību dēļ teritoriālās un municipālās attīstības 
darbības programā tika piemērota vienotas likmes finanšu korekcija 10 % apmērā;

224. turklāt norāda, ka DG REGIO vēl nav provizoriski slēdzis elektroniskās pārvaldības 
programmas, kas nozīmē, ka varētu tikt piemērotas vēl citas korekcijas;

225. ar bažām norāda, ka pārkāpumu līmenis liecina par to, ka Ungārijas darbības 
programmās jau kopš 2007. gada pastāv sistēmiska problēma; aicina Komisiju informēt 
Parlamentu un sabiedrību par savu vērtējumu attiecībā uz šāda pārkāpumu līmeņa 
iemesliem; norāda, ka fiksētās likmes sods 10 % apmērā par darbības programmu 
nepareizu pārvaldību nav ilgtermiņa risinājums, kā novērst atklāto pārkāpumu augsto 
īpatsvaru, un ka pārkāpumu īpatsvars nemazināsies, ja netiks izmantoti uzlaboti un 
pienācīgi kontroles un uzraudzības mehānismi;

226. aicina Komisiju noteikt minētajām programmām skaidru darbības grafiku no projekta 
sākuma līdz līdzekļu atgūšanai, izskaidrojot dažādos posmus;

227. uzdod Komisijai jautājumu, kā šīs atgūtās summas tiks iekļautas budžetā, jo tās skar 
iepriekšējā plānošanas perioda (2007.–2013. gads) programmas;

228. atgādina par savu labvēlīgo nostāju attiecībā uz tāda mehānisma izstrādi, kas ļautu 
piemērot ievērojamas juridiskās un finansiālās sekas dalībvalstīm, kuras neievēro 
Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantā noteiktās vērtības;

Ieteikumi

229. aicina Komisiju:

- paplašināt ziņošanu par Savienības ieguldījumu ietekmi un ilgtspēju, lai parādītu 
Savienības finansējuma nodrošināto Savienības pievienoto vērtību;

- pastiprināt centienus uzlabot pašreizējās kontroles un ticamības nodrošināšanas 
sistēmas, tiecoties izveidot vienotu revīzijas ķēdi;

- gada pārvaldības un snieguma ziņojumā iekļaut rādītāju, kas raksturotu kļūdu 
līmeni maksāšanas brīdī (pirms korekcijas veikšanas valsts līmenī), kā arī aplēsi 
par turpmākām korekcijām;

- turpināt sadarbību ar Revīzijas palātu, tiecoties vēl vairāk saskaņot revīzijas 
metodoloģiju un juridisko aktu interpretāciju;

 - publicēt visus savus priekšlikumus attiecībā uz konkrētām valstīm adresējamiem 
ieteikumiem, kas tiek sniegti Eiropas pusgada kontekstā;

- pievērst lielāku uzmanību un piešķirt lielāku tehnisko atbalstu dalībvalstīm, uz 
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kuru pārvaldības un kontroles sistēmām var paļauties tikai daļēji vai nevar 
paļauties ar līdzekļiem saistītas krāpšanas un korupcijas riska dēļ, īpaši 
pievēršoties dalībvalstīm, kuras nav pievienojušās Eiropas Prokuratūrai;

- stingri mudināt dalībvalstis pievienoties EPPO;

- pievērst īpašu uzmanību publiskā iepirkuma procedūru ietvaros piešķirtajiem 
pamatlīgumiem, jo ar tiem saistītā krāpšana un korupcija Savienības finanšu 
intereses pakļauj lielākam riskam;

- pēc iespējas ātrāk samazināt uzkrājušās neizpildītās saistības;

- 2021.–2027. gada plānošanas periodā saīsināt automātisko saistību atcelšanu no 
n+3 gadiem līdz n+2 gadiem, lai stimulētu dalībvalstis ātri īstenot programmas;

- attiecībā uz Revīzijas palātas konstatētajām kļūdām piemērot finanšu korekcijas 
saskaņā ar attiecīgo tiesisko regulējumu;

- gada darbības pārskatos norādīt, kā tikuši atkārtoti izmantoti līdzekļi, kas atgūti, 
veicot dalībvalstu un Komisijas noteiktās ex post finanšu korekcijas, jo īpaši 
gadījumos, kas saistīti ar krāpšanu, korupciju vai citām noziedzīgām darbībām;

- gada darbības pārskatos norādīt, vai un kā dalībvalstis atkārtoti izmantojušas 
līdzekļus, kas atgūti, veicot dalībvalstu un Komisijas noteiktās ex post finanšu 
korekcijas;

- nekavējoties publicēt 2020. gada ziņojumu par ESI fondu finanšu instrumentiem;

- palielināt pārredzamību, dodot iespēju meklēt informāciju par iepirkumā 
uzvarējušiem pretendentiem ES elektroniskā publiskā iepirkuma tīmekļa vietnē 
TED;

- mudināt visas dalībvalstis izmantot informācijas tehnoloģiju programmu 
ARACHNE, lai identificētu un novērstu krāpšanas riskus;

- sniegt turpmāku atbalstu un norādījumus dalībvalstīm, izmantojot dažādos savā 
rīcībā esošos mehānismus, tostarp tehnisko palīdzību, un īpaši šim nolūkam 
izveidotu darba grupu, lai stiprinātu administratīvās spējas, kas nepieciešamas 
Savienības līdzekļu apguvei un raitai pārejai no pašreizējā plānošanas perioda uz 
nākamo;

- saskaņot struktūrfondu pārskata periodus ar Revīzijas palātas pārskata periodiem;

- nodrošināt, lai 2021.–2027. gada plānošanas periodā tiktu saglabāts 10 % 
ieturējums starpposma maksājumiem un gadījumos, kad uzskatāms, ka 
programmas rada augstu risku Savienības finanšu interesēm, ieturētās summas 
tiktu izmaksātas tikai pēc tam, kad pabeigtas visas pārbaudes, un lai kompetentā 
vadošā iestāde tiktu laikus brīdināta par situāciju;

- izstrādāt vienotas pamatnostādnes attiecībā uz augsta līmeņa politiķu interešu 
konfliktiem; kopā ar dalībvalstīm izstrādāt efektīvus juridiskos instrumentus, lai 
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nepieļautu, ka tiek veicināta iespēja oligarhiskām struktūrām izmantot Savienības 
kohēzijas fondu līdzekļus;

- apsvērt iespēju jaunajā DFS dalītas pārvaldības vietā ieviest tiešo pārvaldību, ja 
konstatēta ar nodomu veikta neatbilstīga līdzekļu izmantošana;

230. aicina Revīzijas palātu gada pārskatā plašāk pievērsties snieguma aspektam — šajā ziņā 
vērtīgs informācijas avots ir Revīzijas palātas īpašie ziņojumi; šajā sakarībā atzinīgi 
vērtē Revīzijas palātas izteiktos priekšlikumus Budžeta kontroles komitejas 
apmeklējuma laikā 2019. gada novembrī;

Dabas resursi

Atbilstība

231. norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas aplēsēm 2018. finanšu gadā kļūdu līmenis 
kategorijā “Dabas resursi” kopumā ir 2,4 %, joprojām pārsniedzot 2 % būtiskuma 
slieksni;

232. uzsver, ka kļūdu risku lauku attīstības, tirgus pasākumu, zivsaimniecības, vides un 
klimata politikas jomā palielina sarežģītie attiecināmības nosacījumi; norāda, ka 
minētajām jomām ir atvēlēta aptuveni ceturtā daļa no dabas resursu budžeta; 

233. norāda, ka no Revīzijas palātas pārbaudītajiem 156 maksājumiem paaugstināta riska 
jomās kļūdas bija ceturtajā daļā maksājumu un galvenie kļūdu cēloņi bija saistīti ar 
attiecināmības nosacījumiem, iepirkuma vai dotāciju noteikumiem un neprecīzu 
informāciju par platībām; 

234. ar gandarījumu konstatē, ka attiecībā uz ELGF tiešo maksājumu budžetu (72 % no 
kategorijas “Dabas resursi”) Revīzijas palāta lēš, ka kļūdu līmenis šajā jomā ir zem 2 % 
būtiskuma sliekšņa; 

235. norāda, ka no Revīzijas palātas pārbaudītajiem 95 tiešajiem maksājumiem kļūdu nebija 
81 % maksājumu un ka lielākā daļa kļūdu bija nelielas pārmaksas (zem 5 %), kuras 
radās galvenokārt tāpēc, ka lauksaimnieki bija snieguši neprecīzu informāciju par 
platībām; 

236. uzsver, ka pozitīvie panākumi ELGF tiešo maksājumu jomā galvenokārt ir saistīti ar 
integrētās administrācijas un kontroles sistēmas, zemes gabalu identifikācijas sistēmas 
un ģeotelpiskā atbalsta pieteikumu lietotnes kvalitāti un lauksaimnieku pieteikumu 
iepriekšējām kontrolpārbaudēm;

237. norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas sniegto informāciju skaitļi, ko Komisija 
izklāstījusi gada pārvaldības un snieguma ziņojumā, atbilst Revīzijas palātas 
izdarītajiem revīzijas secinājumiem; 

238. norāda, ka 2018. gadā DG AGRI veica pārbaudes apmeklējumus 17 sertifikācijas 
struktūrās un konstatēja, ka lielākajā daļā no tām ir nepieciešami uzlabojumi un ka līdz 
ar to iespējams tikai daļēji paļauties uz likumības un pareizības pārbaudēm, ko veikusi 
lielākā daļa minēto sertifikācijas struktūru; trūkumi jo īpaši tika konstatēti attiecībā uz 
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izlases veidošanas metodoloģiju un attiecināmības pārbaužu tvērumu;

Sniegums

239. norāda, ka lauku attīstības darbības kopumā tika veiktas, kā plānots, un ka dalībvalstis 
bija pārbaudījušas izmaksu pamatotību;

240. norāda, ka dažos projektos varētu būt iespējams vienkāršot administrēšanu un kontrolēt 
izmaksas, izmantojot vienkāršoto izmaksu iespējas, piemēram, fiksētas summas vai 
vienotas likmes maksājumus;

241. pauž nožēlu par to, ka valstu iestādes ir maz izmantojušas vienkāršoto izmaksu iespējas, 
kaut gan tās būtu varējušas noderēt aptuveni vienā trešdaļā Revīzijas palātas apmeklēto 
projektu; tomēr norāda uz DG AGRI centieniem palīdzēt dalībvalstīm pārvarēt grūtības 
un problēmas, ar kurām tās saskaras, ieviešot vienkāršoto izmaksu iespējas;

242. ar bažām norāda, ka Revīzijas palāta joprojām konstatē nepilnības rezultātu rādītāju 
izmantošanā attiecībā uz KLP kopīgo uzraudzības un novērtēšanas sistēmu (CMEF); 

243. īpaši pauž nožēlu par Revīzijas palātas konstatējumu, ka gandrīz vienai trešdaļai lauku 
attīstības darbību nebija atbilstoša rezultātu rādītāja CMEF sistēmā un ka definētie 
rādītāji ne vienmēr bija saistīti ar prioritāro jomu mērķiem; 

244. nāk klajā ar šādiem ieteikumiem: 

- Komisijai — izvērtēt, cik efektīvi ir dalībvalstu pasākumi kļūdu cēloņu 
novēršanai, un vajadzības gadījumā sniegt papildu norādījumus; 

- sertifikācijas struktūrām — uzlabot savas procedūras, lai Komisija to veikto darbu 
varētu pilnībā izmantot kā galveno avotu pārliecības gūšanai par KLP izdevumu 
pareizību;

- Komisijai — priekšlikumā par jauno KLP novērst Revīzijas palātas konstatētās 
nepilnības kopīgajā uzraudzības un novērtēšanas sistēmā;

Galvenie snieguma rādītāji (KPI)

245. atgādina, ka viens no KLP galvenajiem mērķiem ir nodrošināt lauksaimniekiem 
ienākumu stabilitāti un atbalstīt darbvietu saglabāšanu un radīšanu, kā arī stimulēt 
izaugsmi un ieguldījumus visā Savienības teritorijā;

246. ar dziļām bažām norāda, ka — līdzīgi kā iepriekšējos gados — saskaņā ar DG AGRI 
2018. gada darbības pārskatu “lauksaimniecības faktora ienākumi uz vienu gada darba 
vienību reālā izteiksmē ir atjaunojušies, bet ienākumi kopumā atpaliek no algām visā 
ekonomikā”; aicina Komisiju pievērsties šai situācijai ar vislielāko nopietnību, ņemot 
vērā sekas, kas saistītas ar to, ka lauksaimnieku atalgojums, kopumā raugoties, atpaliek, 
jo īpaši mazāk attīstītos lauku apvidos;

247. norāda, ka nodarbinātības līmenis Savienības lauku apvidos ir pieaudzis, pārsniedzot 
2008. gada pirmskrīzes līmeni, proti, 67,7 %;
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248. norāda, ka ar nodarbinātības līmeni laukos saistītais galvenais snieguma rādītājs ir 
atkarīgs ne tikai no KLP faktora;

249. ar dziļām bažām norāda, ka saskaņā ar DG AGRI 2018. gada darbības pārskatu 
darbaspēka daudzums KLP ir pastāvīgi samazinājies — šis rādītājs, kas izteikts 
1000 gada darba vienībās, 2008. gadā bija 11 595, bet 2017. gadā bija samazinājies līdz 
9363 (sk. 22. lpp.);

250. pieņem zināšanai, ka Komisija ziņojusi par pozitīvu tendenci attiecībā uz KPI, kas 
saistīts ar minimālo zemes platību, kurā tiek īstenota specifiska vides prakse; 

251. tomēr uzsver, ka Komisijas dienestu darba dokumentā SWD(2018)478 (final) 55. un 
56. lpp. ir secināts, ka “... neraugoties uz Tiešo maksājumu regulā noteiktajiem 
ekoloģizācijas pasākumu mērķiem, vides un klimata mērķi kopumā nav bijuši nozīmīgs 
faktors, dalībvalstīm izdarot izvēli attiecībā uz īstenošanu. Dalībvalstis (...) neizmanto 
šo elastību, lai maksimāli palielinātu ieguvumus vides un klimata jomā; šķiet, ka 
lēmumi drīzāk pieņemti, pamatojoties uz administratīviem aspektiem un ar 
lauksaimniecību saistītiem apsvērumiem, tostarp vēlmi nodrošināt iespējami netraucētu 
lauksaimniecības praksi”19;

252. pauž nožēlu, ka, tāpat kā iepriekšējos pārskatos, Revīzijas palāta atkal konstatējusi 
nepilnības rezultātu rādītāju izmantošanā, tostarp rezultātu rādītāju kvalitātes 
trūkumus20; uzsver — lai sekmīgi īstenotu ierosināto pāreju uz sniegumā balstītu KLP, 
būs jāizstrādā visaptverošs kopēju rezultātu rādītāju kopums un šie rādītāji rūpīgi 
jāpiemēro;

253. aicina Komisiju nodrošināt, ka KLP finansējums atbilst Eiropas zaļā kursa un Parīzes 
nolīguma mērķiem;

254. pauž īpašu nožēlu par to, ka Komisijai nācās secināt, ka “patlaban ekoloģizācijas 
pasākumu piemērošanas vispārējā ietekme uz lauku saimniecību pārvaldības praksi un 
vidi/klimatu nav skaidra, taču šķiet, ka tā ir diezgan ierobežota, kaut gan starp 
dalībvalstīm pastāv atšķirības” un ka “kultūraugu dažādošanas pasākuma rezultātā 
kultivēto kultūraugu daudzveidība ir palielinājusies aptuveni 0,8 % no aramzemes 
platības”21;

255. norāda, ka KLP ekoloģizācija nevarēja sasniegt sākotnējo mērķi, proti, uzlabot 
ekoloģiskos raksturlielumus, un joprojām bija ienākumu atbalsta shēma, jo tās pamatā 
joprojām bija maksājumi par hektāru; atgādina, ka saskaņā ar Revīzijas palātas Īpašo 
ziņojumu Nr. 21/2017 tādējādi radies ievērojams liekas palīdzības un dubultas 
finansēšanas risks;

256. ar bažām norāda — kaut gan laikposmā no 1990. līdz 2010. gadam siltumnīcefekta gāzu 
emisijas lauksaimniecībā ievērojami samazinājās, šī tendence pārtrūka, un laikposmā, 

19 Komisijas dienestu darba dokuments SWD(2018) 478, 55. lpp.
20 Īpašais ziņojums Nr. 10/2018 “Pamata maksājuma shēma lauksaimniekiem — tiek īstenota pareizi, taču tai ir 
ierobežota ietekme uz vienkāršošanu, atbalsta mērķtiecīgāku piešķiršanu un atbalsta līmeņu konverģenci”.
21 Komisijas dienestu darba dokuments SWD(2018) 478, 56. lpp.
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kad tika īstenota ekoloģizācija, no 2016. līdz 2017. gadam emisijas palielinājās 
(sk. atbildi uz rakstisko jautājumu Nr. 9); 

Taisnīgāka KLP līdzekļu piešķiršana

257. uzstāj, ka svārstīgu ienākumu krīzes laikos lielākām lauku saimniecībām ne vienmēr ir 
nepieciešams tāda paša līmeņa atbalsts saimniecības ienākumu stabilizēšanai kā 
mazākām saimniecībām, jo lielās saimniecības, iespējams, var gūt labumu no 
apjomradītiem ietaupījumiem, kas var būt noturīgi; uzskata, ka Komisijai būtu jāveic 
pasākumi, lai nodrošinātu KLP līdzekļu sadalījumu līdzsvarotā veidā, proti, lai 
maksājumi par hektāru samazinātos apgriezti proporcionāli uzņēmuma vai saimniecības 
lielumam;

258. uzstāj, ka jaunajā īstenošanas sistēmā ir jāpieņem specifisks rezultātu rādītājs “Pārdale 
mazākām saimniecībām”;

259. mudina Komisiju nodrošināt, ka KLP līdzekļi tiek taisnīgi piešķirti aktīvajiem 
lauksaimniekiem un ka rezultātā nenotiek darījumi ar zemi, no kuriem labumu gūst 
politikā iesaistījušos izredzētu personu kopums, ko bieži dēvē par oligarhiem; aicina 
Komisiju izvērtēt KLP pašreizējo piešķiršanas noteikumu pārkāpumus, apiešanu un 
neparedzētās sekas; norāda, cik svarīga ir pārredzama un spēcīga pārvaldības sistēma, 
un aicina Komisiju pastiprināti censties novērst un atklāt krāpšanu;

260. pauž bažas par nesen klajā nākušām ziņām par iespējamiem augsta līmeņa interešu 
konfliktiem un zemes piesavināšanās gadījumiem dažās dalībvalstīs; norāda, ka zemes 
īpašumtiesību jautājumā ir jārīkojas galvenokārt dalībvalstu attiecīgajām iestādēm, 
ieviešot nepieciešamās sistēmas krāpšanas nepieļaušanai un novēršanai; uzsver, ka visi 
apgalvojumi vai aizdomas par krāpšanu un Savienības līdzekļu neatbilstīgu izmantošanu 
vai nepareizu pārvaldību būtu jāadresē OLAF un EPPO; šajā sakarībā norāda, cik 
svarīga ir pārredzama un spēcīga pārvaldības sistēma, un aicina Komisiju pastiprināti 
censties novērst un atklāt krāpšanu;

261. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par jaunu īstenošanas modeli, kurā paredzēts 
noteikt izmaksājamo summu maksimumu, to apvienojot ar samazinājuma mehānismu, 
lai nodrošinātu KLP līdzekļu līdzsvarotu sadali, proti, lai maksājumi par hektāru 
samazinātos apgriezti proporcionāli uzņēmuma vai saimniecības lielumam; uzskata, ka 
izmaksājamās summas maksimuma noteikšana, paralēli ieviešot darbaspēka izmaksu 
kompensāciju pirms maksimuma piemērošanas, nav pietiekams līdzeklis, lai garantētu 
tiešo maksājumu taisnīgāku sadalījumu; turklāt atbalsta pārdales mehānisma ideju; 
mudina Komisiju iekļaut priekšlikumu par tiešo maksājumu maksimālās summas 
noteikšanu fiziskai personai, kas ir viena vai vairāku uzņēmumu patiesais labuma 
guvējs; uzsver, ka nevajadzētu pastāvēt iespējai vienā DFS periodā saņemt ES 
subsīdijas, kuru apmērs miljonos EUR izsakāms ar trīsciparu skaitli;

DG AGRI ģenerāldirektora formulētās atrunas

262. apstiprina DG AGRI ģenerāldirektora formulētās atrunas DG AGRI 2018. gada 
darbības pārskatā (145. lpp.);

Čehija 
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263. pieņem zināšanai turpmāk minēto (sk. atbildes uz rakstiskajiem jautājumiem Nr. 3 un 
Nr. 18 CONT komitejas rīkotajā DG AGRI ģenerāldirektora uzklausīšanā 2019. gada 
17. oktobrī):

- Komisija, pamatojoties uz Finanšu regulas 61. pantu, pašlaik veic turpmākus 
pasākumus saistībā ar apgalvojumiem par interešu konfliktu Čehijā; 2019. gada 
janvārī un februārī vairāki Komisijas dienesti (DG AGRI, DG REGIO, 
DG EMPL) veica koordinētu revīziju; DG AGRI veica revīziju par ieguldījumu 
pasākumiem lauku attīstības jomā;

- Komisija veic izmeklēšanu, un piesardzības nolūkā līdz situācijas noskaidrošanai 
no Savienības budžeta saistībā ar ESI fondiem netiek veikti maksājumi 
uzņēmumiem, kuri tieši vai netieši pieder premjerministram Andrej Babiš un 
kurus potenciāli varētu skart iespējamais interešu konflikts;

- attiecībā uz Lauku attīstības fondu — Komisija neatlīdzina Čehijas iestādēm ar 
“Agrofert” projektiem saistītās summas, ko potenciāli varētu skart iespējamais 
interešu konflikts; 

264. pauž bažas par turpmāk minēto (sk. atbildi uz rakstisko jautājumu Nr. 3 
CONT komitejas rīkotajā DG AGRI ģenerāldirektora uzklausīšanā 2019. gada 
17. oktobrī):

265. aicina Komisiju gadījumā, ja noteikumi nav ievēroti, veikt pienācīgus pasākumus, lai 
aizsargātu Savienības budžetu, tostarp, ja tas paredzēts, koriģējošus pasākumus attiecībā 
uz pagātnē īstenotām darbībām; 

266. aicina Komisiju vērīgi uzraudzīt pašreizējās norises Čehijā, pievēršot īpašu uzmanību 
maksājumiem, kas veikti uzņēmumiem, kuri tieši vai netieši pieder Čehijas 
premjerministram vai citiem Čehijas valdības locekļiem;

267. aicina Komisiju vērīgi uzraudzīt neatbilstīgi izlietoto līdzekļu atgūšanas procesu, lai 
nodrošinātu, ka Čehija veiks juridiskus pasākumus, lai panāktu, ka tie, kas ir atbildīgi 
par Savienības līdzekļu neatbilstīgu izlietošanu, atlīdzina nodarīto;

268. aicina Komisiju nekavējoties informēt Parlamenta atbildīgo komiteju un sabiedrību par 
visiem revīziju konstatējumiem, pilnībā ievērojot pārredzamības un juridiskās 
noteiktības principus, kas ietilpst tiesiskuma principos; aicina Komisiju informēt 
Parlamenta atbildīgo komiteju, ja pēc revīziju oficiālās pabeigšanas turpina pastāvēt 
iespējami ar Čehijas valdību saistīti interešu konflikti vai ja Čehijas iestādes iebilst pret 
kāda koriģējoša pasākuma īstenošanu politisku vai citu nejuridiska rakstura iemeslu dēļ;

269. aicina Komisiju rūpīgi kontrolēt, vai Čehijas politiskajā situācijā tiek pilnībā ievēroti 
tiesiskuma principi, un veikt jebkādus pamatotus pasākumus, lai aizsargātu tiesiskumu 
kā vienu no Savienības pamatprincipiem, ja tā konstatē, ka minētais princips ir 
apdraudēts;

Slovākija

270. aicina Komisiju rūpīgi pārbaudīt Slovākijas iestāžu 2019. gada augustā sniegtās atbildes 
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par likumdošanas pasākumiem, kas valstī tiek veikti, lai uzlabotu zemes reģistra 
(kadastra) pareizību un pārredzamību, par turpmāko rīcību saistībā ar iespējamo 
krāpšanu, par līdzekļu atgūšanu, kā arī par Slovākijas maksājumu aģentūras (APA) 
ieviesto jauno metodoloģiju dubultu pieprasījumu izskatīšanai; 

271. aicina Komisiju turpināt laikus informēt Parlamentu par lietu attīstību Čehijā un 
Slovākijā;

Ungārija

272. norāda, ka pēc OLAF izmeklēšanas rezultātiem DG AGRI 2015. un 2017. gada revīzijās 
attiecībā uz Ungāriju tika konstatēts, ka sistemātiski netiek pārbaudīts interešu konflikts 
2007.–2013. gada lauku attīstības programmas publiskā iepirkuma procedūrās; 

273. atzinīgi vērtē to, ka:

- Komisija nolēma piemērot finanšu korekcijas, kuru kopējā summa veido aptuveni 
6,5 miljonus EUR;

- Ungārijas iestādes apņēmās labot situāciju 2014.–2020. gada plānošanas periodā, 
tostarp iecelt revīzijas uzņēmumu, kas veiktu publiskā iepirkuma procedūru 
pārbaudi; 

274. aicina DG AGRI cieši uzraudzīt situāciju Ungārijā un laikus ziņot Parlamentam par 
turpmākajiem pasākumiem;

Zemes piesavināšanās

275. ar bažām norāda, ka, atbildot uz rakstisko jautājumu Nr. 41, kas CONT komitejas 
rīkotajā uzklausīšanā 2019. gada 17. oktobrī tika uzdots DG AGRI ģenerāldirektoram, 
Komisija norāda, ka “saskaņā ar ES tiesību aktiem atbalsta saņēmēji, kas ir tiesīgi 
saņemt maksājumu, ir tās personas, kuras zemi apsaimnieko. Atbalsta saņēmēju 
deklarētajiem zemes gabaliem jābūt lauksaimnieka rīcībā noteiktā atsauces datumā, ko 
noteikusi dalībvalsts [...]. Ja zeme ir iegūta piesavināšanās ceļā, tas ir ar tiesiskumu 
saistīts jautājums, kurā būtu jārīkojas dalībvalsts tiesu sistēmai. Ja nepieciešams, 
Komisija var dalībvalstij palīdzēt. Dažas dalībvalstis ir prasījušas atbalsta saņēmējiem 
sniegt pierādījumus, ka viņiem ir likumīgas tiesības zemi apstrādāt. Savukārt citas 
dalībvalstis nav to prasījušas. Regulēt šo jautājumu ir dalībvalstu ziņā.”;

276. pauž dziļas bažas par dažās dalībvalstīs izskanējušām nopietnajām aizdomām par zemes 
piesavināšanos, ko dažkārt atbalstījušas oligarhiskas struktūras un, iespējams, 
veicinājusi valdība un valsts varas iestādes; aicina Komisiju izstrādāt vienotas 
pamatnostādnes attiecībā uz augsta līmeņa politiķu interešu konfliktiem; mudina 
Komisiju kopā ar dalībvalstīm izstrādāt efektīvus juridiskos instrumentus, lai 
nodrošinātu tiesiskuma ievērošanu un nepieļautu, ka tiek veicināta Savienības kohēzijas 
fondu līdzekļu nonākšana oligarhisku struktūru rīcībā; pieņem zināšanai pasākumus, ko 
Komisija veikusi, lai uzlabotu, piemēram, zemes gabalu identifikācijas sistēmu dažās 
dalībvalstīs un maksājumu aģentūru un revīzijas iestāžu darba objektivitāti;

277. pauž nožēlu par to, ka no Komisijas sniegtās atbildes izriet, ka DG AGRI dienestu 
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ieskatā tiesiskuma ievērošanas problemātika galvenokārt ir dalībvalstu ziņā;

278. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu par grozījumu izdarīšanu KLP noteikumos, lai 
novērstu situācijas, ka Savienības līdzekļi tiek izmaksāti par zemi, kura iegūta ar varu, 
nelikumīgi vai krāpnieciski vai attiecībā uz kuru ir nepatiesi deklarētas īpašumtiesības, 
iespējams, nenorādot patiesos īpašniekus vai — valstij piederošas zemes gadījumā — 
attiecīgās publiskās struktūras;

279. aicina Komisiju izveidot mehānismu, kas nodrošinātu lauksaimniekiem/ atbalsta 
saņēmējiem, kuriem nācies saskarties ar zemes piesavināšanos, iespēju iesniegt sūdzību 
Komisijai un iespēju izmantot pienācīgus aizsardzības mehānismus;

280. aicina Komisiju rūpīgi nodrošināt tiesiskuma ievērošanu visās dalībvalstīs un 
nodrošināt, ka juridiskā sistēma spēj darboties neatkarīgi, lai garantētu juridiska rakstura 
lietu neatkarīgu izmeklēšanu; atzinīgi vērtē iespējamu stingrāku nosacījumu 
piemērošanu KLP finansējumam;

281. aicina Komisiju pārskatīt un analizēt dalībvalstu tiesību aktus un politikas nostādnes 
attiecībā uz zemes piesavināšanās novēršanu un izstrādāt paraugprakses norādījumus; 
aicina dalībvalstis piemērot labu likumdošanas praksi, tiecoties ierobežot zemes 
piesavināšanos; aicina Komisiju pastiprināti censties novērst un atklāt krāpšanu; mudina 
dalībvalstis kopā ar Komisiju izstrādāt atbilstošu ES līmeņa juridisku instrumentu, kas 
ļautu novērst zemes piesavināšanos;

282. atgādina par Parlamenta nostāju attiecībā uz lauksaimniecības zemes koncentrāciju22 un 
atkārtoti aicina Komisiju izveidot novērošanas dienestu nolūkā vākt informāciju un 
datus par lauksaimniecības zemes koncentrāciju un lietošanas tiesībām visā Savienībā; 
aicina Komisiju izmantot un apvienot tās rīcībā esošās sistēmas un datubāzes, lai 
identificētu faktiskos labuma guvējus tādos lauksaimniecības uzņēmumos, kuri veido 
daļu no lielākas korporatīvās struktūras; pieņem zināšanai Savienības mēroga 
uzņēmumu reģistra izveidi, kurā lauku saimniecībām būs piešķirts unikāls Savienības 
līmeņa uzņēmuma identifikators, lai būtu iespējams labāk konstatēt, kur galu galā nonāk 
KLP līdzekļi;

Jauno lauksaimnieku shēma

283. atzinīgi vērtē to, ka, spriežot pēc Komisijas atbildes uz rakstisko jautājumu Nr. 39, 
“provizoriskie dati liecina, ka kopējais saņēmēju skaits 2018. pieprasījumu gadā ir 
palielinājies par aptuveni 28 % — no 364 153 līdz 466 006; kopējā summa pieauga par 
53 % no 390 miljoniem EUR 2017. gadā līdz 600 miljoniem EUR 2018. gadā” 
(AGRIVIEW DATA);

284. pauž nožēlu, ka attiecībā uz jauno lauksaimnieku atbalstu ar lauku attīstības shēmām 
Revīzijas palātas Īpašajā ziņojumā Nr. 10/2017 ir secināts, ka pasākumi kopumā balstās 
uz neskaidru vajadzību novērtējumu un nav panākta īstena koordinācija starp I pīlāra 

22 Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa rezolūcija “Pašreizējā lauksaimniecības zemes koncentrācija Eiropas 
Savienībā — kā atvieglot zemes pieejamību lauksaimniekiem?” (2016/2141(INI))
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maksājumiem un II pīlāra pasākumiem jauno lauksaimnieku atbalstam;

285. aicina Komisiju ievērot Revīzijas palātas sniegtos ieteikumus attiecībā uz plānošanas 
periodu pēc 2020. gada un jo īpaši pieņemt (vai prasīt, lai dalībvalstis saskaņā ar dalītās 
pārvaldības kārtību norāda) skaidru intervences loģiku tiem politikas instrumentiem, ar 
kuriem risina paaudžu maiņu lauksaimniecībā; ierosina minētajā intervences loģikā 
paredzēt šādus elementus: 

- rūpīgu novērtējumu par jauno lauksaimnieku vajadzībām; 

- novērtējumu par to, kurām vajadzībām būtu jāpievēršas ar Savienības politikas 
instrumentiem un kurām vajadzībām risinājumu labāk meklēt — vai tas jau tiek 
darīts — dalībvalstu politikā, kā arī analīzi attiecībā uz to, kādi atbalsta veidi 
(piemēram, tiešie maksājumi, vienreizēji maksājumi, finanšu instrumenti) ir 
vislabāk piemēroti apzināto vajadzību apmierināšanai; 

- konkrētu, izmērāmu, sasniedzamu, atbilstošu un savlaicīgu (“SMART”) mērķu 
izvirzīšanu, nosakot skaidrus un skaitļos izsakāmus sagaidāmos rezultātus, kas 
jāpanāk ar politikas instrumentiem attiecībā uz vēlamo paaudžu maiņas rādītāju 
un ieguldījumu atbalstīto saimniecību dzīvotspējā; 

Globālā Eiropa

Revīzijas palātas konstatējumi

286. atzinīgi vērtē atlikušo kļūdu īpatsvara (RER) pozitīvo tendenci, kas izriet no 
DG DEVCO un DG NEAR uzdevumā veiktās RER izpētes23;

287. attiecībā uz DG NEAR atlikušo kļūdu īpatsvara izpēti ar bažām norāda, ka saskaņā ar 
Revīzijas palātas viedokli 

- ir iespējams uzlabot revidentiem doto brīvības pakāpi attiecībā uz kļūdu aplēšanu 
atsevišķos darījumos;

- 2018. gadā salīdzinājumā ar 2017. gadu ir divkāršojies to darījumu skaits, kam 
netika veiktas padziļinātās pārbaudes, pilnībā paļaujoties uz iepriekš veikto 
kontroles darbu; 

- pārlieka paļaušanās uz citu paveikto revīzijas darbu varētu ietekmēt atlikušo kļūdu 
īpatsvara rādītāju un tādējādi iespaidot RER izpētes galvenā mērķa sasniegšanu;

288. attiecībā uz DG DEVCO atlikušo kļūdu īpatsvara izpēti ar dziļām bažām norāda, ka

- RER izpēte nav ticamības apliecināšanas uzdevums vai revīzija. 

- līgumslēdzējam, kam uzticēta RER izpēte, ir plašas interpretācijas iespējas, turklāt 
RER izpētes līgums tiek slēgts tikai uz vienu gadu, līdz ar to gan līgumslēdzējs, 

23 DG DEVCO:  2018. gadā — 0,85 % salīdzinājumā ar 1,18 % 2017. gadā, 1,67 % 2016. gadā un 2,2 % 
2015. gadā; DG NEAR: 0,72 %.
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gan pieeja katru gadu var mainīties; 

- Revīzijas palāta ir konstatējusi trūkumus, piemēram, ļoti maz uz vietas veiktu 
darījumu pārbaužu, nepilnīgas publiskā iepirkuma procedūru un priekšlikumu 
iesniegšanai izsludināto uzaicinājumu pārbaudes un kļūdu aplēses; 

- Revīzijas palāta ir konstatējusi kļūdas un nekonsekvences atsevišķu kļūdu 
aprēķināšanā un ekstrapolēšanā; 

- Revīzijas palāta ir pamanījusi kļūdas līgumslēdzēja darba dokumentos, proti, 
aritmētiskas kļūdas un to, ka pārbaudes neaptver visus izdevumu attiecināmības 
kritērijus;

- gadījumā, kad padziļinātas pārbaudes nav veiktas, pilnībā paļaujoties uz 
iepriekšējo kontroles darbu, iepriekšējās kontrolēs atrastās kļūdas netiek 
ekstrapolētas uz nepārbaudīto izdevumu daļu un tādējādi kļūdu īpatsvars 
samazinās;

289. norāda uz Revīzijas palātas apsvērumu, ka revidēto darījumu skaits 2018. gadā nebija 
pietiekams, lai aplēstu kļūdu līmeni, un ka tā šo lēmumu pieņēmusi saskaņā ar savu 
vispārējo stratēģiju, kas paredz samazināt padziļinātās pārbaudes un daļēji paļauties uz 
citu veikto darbu; ierosina Revīzijas palātai palielināt revidēto darījumu skaitu, lai 
varētu norādīt aplēsto kļūdu līmeni nodaļā “Globālā Eiropa”;

290. pauž nožēlu, ka saskaņā ar Revīzijas palātas viedokli revidēto darījumu skaits 
2018. gadā nebija pietiekams, lai aplēstu kļūdu līmeni, un ka tā šo lēmumu pieņēmusi 
saskaņā ar savu vispārējo stratēģiju, kas paredz samazināt padziļinātās pārbaudes un 
daļēji paļauties uz citu veikto darbu;

291. norāda, ka no 58 Revīzijas palātas pārbaudītajiem darījumiem 11 darījumos bija kļūdas 
un ka Revīzijas palāta konstatēja piecas skaitļos izsakāmas kļūdas, kas finansiāli 
ietekmēja no Savienības budžeta izmaksājamo summu; 

292. ar bažām norāda, ka, neraugoties uz kļūdu īpatsvara ziņā panāktajiem labajiem 
rezultātiem, DG DEVCO savā 2018. gada darbības pārskatā norāda, ka:

- attiecībā uz tieši pārvaldītajām dotācijām ārējie revidenti par neattiecināmiem 
atzinuši 4,64 % no kopējās 2018. gadā revidētās summas (sk. 57. lpp.); 

- attiecībā uz netiešo pārvaldību, kas tiek īstenota, iesaistoties saņēmējvalstīm, 
neattiecināmi ir 3,77 % no summas (sk. 66. lpp.);

293. pauž nožēlu, ka Revīzijas palāta saskārās ar sadarbības trūkumu no divu starptautisku 
organizāciju puses — no ANO Bērnu fonda un Pasaules Pārtikas programmas netika 
laikus saņemti būtiski apliecinošie dokumenti;

294.  pauž nožēlu par Revīzijas palātas konstatējumu, ka, neraugoties uz centieniem izslēgt 
no aprēķiniem atgūtās priekšfinansējuma summas, anulētos iekasēšanas rīkojumus un 
saņemtos procentus, iespēju paļauties uz DG ECHO 2018. gada datiem, kuri raksturo šī 
ģenerāldirektorāta koriģētspēju, ietekmē neatklātās kļūdas, kuru dēļ koriģētspēja ir 
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novērtēta par augstu;

295. norāda, ka DG DEVCO 2018. gada darbības pārskatā iekļautā pirmā atruna attiecas uz 
dotācijām, kuras DG DEVCO uzdevumā pārvalda DG NEAR, un ka šīs atrunas 
darbības joma gan 2017. gadā, gan 2018. gadā tika ievērojami sašaurināta, kas daļēji ir 
saistīts ar to, ka atlikušo kļūdu īpatsvars trīs gadus pēc kārtas bijis zemāks par 
būtiskuma slieksni; 

296. ar dziļām bažām norāda, ka, ņemot vērā atlikušo kļūdu īpatsvara izpētes ierobežojumus, 
minētās atrunas šaurais tvērums nav pietiekami pamatots;

297. atkārtoti pauž atbalstu Komisijas multivides pasākumiem, kas veicina Savienības 
jautājumu neatkarīgu atspoguļošanu plašsaziņas līdzekļos un palīdz atbalstīt kopīgu 
Eiropas publisko telpu; tomēr pauž satraukumu par secinājumiem, kas izklāstīti Eiropas 
Revīzijas palātas ātrajā stāvokļa apskatā par Euronews, kurā ir uzsvērts, ka, Savienībai 
sniedzot finansiālo atbalstu Euronews, nav nodrošināta pārredzamība un 
pārskatatbildība un ka uzraudzības un novērtēšanas mehānismi nav pietiekami stabili; 
tādēļ mudina Komisiju reaģēt uz visām Revīzijas palātas paustajām bažām un atkārtoti 
izvērtēt savu pieeju sadarbībai ar Euronews; turklāt mudina Komisiju kopumā palielināt 
pārredzamību un pārskatatbildību multivides darbībām paredzētā budžeta izmantošanā, 
jo īpaši izveidojot dažādajām darbībām atbilstīgas konkrētas budžeta pozīcijas, kā arī 
pilnībā pārskatīt šīs budžeta pozīcijas izmantojumu;

Ārējās palīdzības pārvaldības ziņojums 

298. atkārtoti pauž nožēlu par to, ka DG DEVCO un DG NEAR 2018. gada darbības 
pārskatiem nav pievienoti Savienības delegāciju vadītāju sagatavotie ārējās palīdzības 
pārvaldības ziņojumi (EAMR), kā tas paredzēts Finanšu regulas 76. panta 3. punktā; 

299. atzinīgi vērtē Komisijas pausto viedokli24, ka Parlamenta deputāti un Parlamenta, 
Padomes un Revīzijas palātas ierēdņi ar ārējās palīdzības pārvaldības ziņojumiem var 
apmainīties jebkādā veidā (e-pastos, kopijās) un ka netiek izvirzīta prasība ar šiem 
dokumentiem darboties drošā telpā;

Lielāka pārredzamība un stratēģiskāka pieeja attīstības sadarbības politikā

300. norāda, ka EAF, Savienības budžeta un citu līdzekļu devēju resursu apvienošanai trasta 
fondos nevajadzētu novest pie tā, ka attīstības un sadarbības politikai atvēlētie līdzekļi 
nesasniedz paredzētos saņēmējus;

301. uzsver, ka, Savienības politikas nostādņu īstenošanas vajadzībām trešās valstīs līdzās 
Savienības budžetam pastiprināti izmantojot finansēšanas mehānismus, veidojas risks, 
ka var samazināties pārskatatbildība un Savienības rīcības pārredzamība; uzstājīgi prasa 
Komisijai nodrošināt, lai ārējās palīdzības sniegšana būtu saistīta ar tiesiskuma un 
cilvēktiesību ievērošanu saņēmējvalstīs; jo īpaši uzsver nepieciešamību garantēt, ka ar 
Savienības līdzekļiem netiek atbalstīts bērnu piespiedu darbs un ka Savienības līdzekļi 

24 Sk. komisāra Neven Mimica sniegto atbildi uz rakstisko jautājumu Nr. 51 CONT komitejas rīkotajā 
uzklausīšanā 2019. gada 28. novembrī.
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netiek izmantoti, lai finansētu mācību grāmatas un izglītojošus materiālus, kas bērnus 
kūda uz reliģisko radikalizāciju, neiecietību, etnisko vardarbību un moceklību;

302. pauž bažas par to, ka no palestīniešu mācību grāmatām joprojām nav izņemts 
problemātisks saturs un ka joprojām neizdodas iedarbīgi vērsties pret naidīgiem 
izteikumiem un vardarbības atspoguļošanu skolu mācību grāmatās; uzstāj, ka no 
Savienības fondiem, piemēram, PEGASE, finansētais atalgojums skolotājiem un 
izglītības nozares ierēdņiem būtu jāizmanto tādu mācību programmu izstrādei un 
īstenošanai, kurās atspoguļotos UNESCO miera, iecietības, līdzāspastāvēšanas un 
nevardarbības standarti, kā tika nolemts Savienības izglītības ministru sanāksmē 
2015. gada 17. martā Parīzē un Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmumā par 
Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, 
III iedaļa — Komisija (2017/2136(DEC));

303. norāda, ka Komisija, tiecoties īstenot efektīvāku attīstības sadarbību, var Savienības 
līdzekļus izmantot drošības mērķiem; šādā gadījumā ir jānodrošina, ka finansētajām 
darbībām ir pienācīgs juridiskais pamats un ka tās norisinās pilnībā pārredzami;

304. pauž bažas par to, ka drošības risku dēļ daudzās valstīs, piemēram, Lībijā, revidenti 
bieži vien nespēj pārbaudīt, vai Savienības līdzekļu saņēmēji ievēro augstus 
cilvēktiesību standartus; aicina Komisiju nodrošināt, ka no EAF un Savienības budžeta 
ar ES Ārkārtas trasta fonda Āfrikai (ESTF) starpniecību netiek finansēti projekti, ko 
īsteno nopietnos cilvēktiesību pārkāpumos iesaistīti valstu un vietēja līmeņa spēki 
(paramilitāri grupējumi), jo īpaši tādās valstīs kā Lībija un Sudāna; aicina Komisiju 
apsvērt iespēju apturēt ES atbalstu, ja tās neatkarīgie revidenti nevar pilnībā 
pārliecināties par ES naudas efektīvu izmantošanu šajās valstīs;

305. pauž nožēlu par Parlamenta nenozīmīgo lomu EUTF uzraudzībā un pārvaldībā; uzskata, 
ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Parlaments varētu uzraudzīt rīcības komitejas darbības25;

306. atgādina, ka iespēja izveidot un pārvaldīt Savienības trasta fondus Komisijai ir 
paredzēta, lai: 

- palielinātu Savienības starptautisko lomu un uzlabotu Savienības ārējās darbības 
un attīstības palīdzības redzamību un efektivitāti;

- dotu iespēju paātrināt lēmumu pieņemšanas procesu īstenojamo pasākumu 
atlasē — šim apstāklim ir izšķiroša nozīme krīzes situācijās un pēckrīzes darbībās;

- nodrošinātu sviras efektu papildu līdzekļu piesaistīšanai ārējām darbībām un 

- izmantojot resursu apvienošanu, palielinātu koordināciju starp dažādiem 
Savienības līdzekļu devējiem noteiktās intervences jomās; 

- sniegtu trasta fondu pārvaldniekiem stratēģiskās prioritātes un pamatnostādnes 

25 Eiropas Parlamenta 2019. gada 23. oktobra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 
2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD)), 51. punkts.
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attiecībā uz to, kā nodrošināt jūtamus rezultātus un ietekmi;

307. uzsver, ka, Savienības politikas nostādņu īstenošanas vajadzībām līdzās Savienības 
budžetam pastiprināti izmantojot citus finansēšanas mehānismus, veidojas risks, ka var 
samazināties pārskatatbildības un pārredzamības līmenis, jo netiek saskaņotas ziņojumu 
sniegšanas, revīzijas un publiskās kontroles prasības;

Ieteikumi

308. aicina Komisiju:

- veikt pasākumus, lai pastiprinātu prasību starptautiskām organizācijām pēc 
Revīzijas palātas pieprasījuma nosūtīt tai jebkādus dokumentus vai informāciju, kas 
Revīzijas palātai nepieciešami, lai veiktu savu Līgumos noteikto uzdevumu; 

- pielāgot DG NEAR un DG DEVCO atlikušo kļūdu īpatsvara noteikšanas 
metodoloģiju nolūkā ierobežot to, ka lēmumi tiek pieņemti, pilnībā paļaujoties uz 
iepriekšējām pārbaudēm, vērīgi uzraudzīt tās īstenošanu un novērst visus Revīzijas 
palātas konstatētos trūkumus;

- pārskatīt DG ECHO aprēķināto 2019. gada koriģētspēju, izslēdzot no aprēķina 
neizlietotā priekšfinansējuma atgūšanu; 

- EAMR pievienotajā vēstulē norādīt, ka Parlamenta deputāti un ierēdņi ar šiem 
dokumentiem var apmainīties jebkādā veidā (e-pasti, kopijas) un ka nepastāv 
prasība šos dokumentus aplūkot drošā telpā;

- apsvērt iespēju pārtraukt to trasta fondu izmantošanu, kuri nespēj piesaistīt 
ievērojamus ieguldījumus no citiem līdzekļu devējiem vai nepilda tiem noteiktos 
mērķus un nesasniedz mērķrādītājus;

- regulāri un sistemātiski uzraudzīt, vai ir apzināta un efektīvi mazināta finansēto 
darbību un projektu iespējamā ietekme uz pamattiesībām;

- nodrošināt, lai ar Savienības līdzekļiem netiktu atbalstīts bērnu piespiedu darbs;

- nodrošināt, ka visas trešās personas izmanto Savienības līdzekļus tikai nolūkā 
nodrošināt mācību grāmatas un mācību materiālus, kas atspoguļo kopīgas vērtības 
un pilnībā atbilst UNESCO standartiem par miera, iecietības un līdzāspastāvēšanas 
veicināšanu skolu izglītībā;

- nodrošināt, ka Savienības līdzekļi netiek izmantoti mērķiem, kādiem tie nav bijuši 
paredzēti;

- sniegt detalizētu informāciju par rīcības komitejas pieņemtajiem lēmumiem un 
nodrošināt Parlamenta pārstāvību tās sanāksmēs26;

26 Eiropas Parlamenta 2019. gada 23. oktobra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 
2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD)), 51. punkts.
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309. uzstāj, ka, Komisijai nosakot ārējās palīdzības prioritātes, svarīgam kritērijam vajadzētu 
būt tiesiskumam un cilvēktiesību ievērošanai saņēmējvalstī; uzstāj, ka Komisijai būtu 
rūpīgi jāpārbauda, kā Savienības līdzekļus izmanto trešās personas, lai gūtu pārliecību, 
ka līdzekļi netiek piešķirti nekādiem terorisma un/vai reliģiskas un politiskas 
radikalizācijas mērķiem vai veidiem vai nav saistīti ar tiem;

Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 35/2018 “NVO izmantotā ES finansējuma 
pārredzamība: ir jādara vairāk”

310. atzīst neatkarīgu NVO svarīgo nozīmi, tām darbojoties Savienībā un ārpus tās; atzīst 
pilsoniskās sabiedrības izšķirīgi svarīgo ieguldījumu cilvēktiesību veicināšanā un 
aizstāvībā, attīstības veicināšanā un demokrātijas aizsardzībā un humānās palīdzības 
sniegšanā visā pasaulē; ņem vērā to, ka dažas no šīm organizācijām darbojas ļoti 
sarežģītos vai bīstamos apstākļos vai tādās jomās, kurās šo organizāciju ieguldījums ir 
neatsverams — tās veicina sociālo iekļaušanu un nodarbinātību, kā arī nodrošina 
piekļuvi izglītībai un veselības aprūpei un dod savu artavu vides aizsardzībā un cīņā pret 
korupciju;

311. norāda, ka Komisija ar NVO starpniecību īsteno 1,7 % no Savienības budžeta un 6,8 % 
no Eiropas Attīstības fondu (EAF) līdzekļiem;

312. aicina Komisiju ierosināt saskaņotu NVO definīciju, kas būtu saderīga ar dalībvalstu 
tiesību aktiem;

313. norāda, ka pārredzamība ir viens no Finanšu regulā izvirzītajiem budžeta principiem, 
kas paredz, ka Komisijas pienākums ir atbilstīgi un savlaicīgi darīt pieejamu 
informāciju par Savienības finansējuma saņēmējiem. 

314. atzīst — raugoties uz trūkumiem, par kuriem ziņots attiecībā uz NVO, — ka līdzīgi 
trūkumi ir būtiski visiem ES atbalsta saņēmējiem, piemēram, privātiem uzņēmumiem, 
valsts iestādēm utt.;

315. uzsver, ka Revīzijas palāta attiecībā uz NVO izmantoto Savienības finansējumu ir 
konstatējusi piecus aspektus, kuros Komisija nenodrošina pietiekamu pārredzamību:

- nespēja paļauties uz NVO klasifikāciju Komisijas grāmatvedības sistēmā ABAC; 

- pārredzamības trūkums, izraugoties NVO, kam būs uzticēta programmu 
īstenošana; 

- pienācīgas informācijas trūkums, ar ko Komisija saskaras attiecībā uz NVO 
piešķirtajiem līdzekļiem un īstenotajām darbībām; 

- nepietiekamā iespēja paļauties uz informāciju, kas sniegta par faktiskajiem 
maksājumiem vai par subjektiem, kas saņem finansējumu ar vairāklīmeņu 
dotāciju starpniecību; 

- Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūru sniegta neatbilstīga informācija par 
NVO piešķirtajiem līgumiem;
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316. norāda, ka tagad lielākā daļa Revīzijas palātas ieteikumu jau ir ietverti 2018. gadā 
pieņemtajā Finanšu regulā un ka lielāko daļu no Revīzijas palātas ieteikumiem Komisija 
jau ir īstenojusi; aicina Komisiju koncentrēties uz šo ieteikumu īstenošanu, kuri, 
ievērojot Finanšu regulu un nediskriminācijas principus, būtu jāpiemēro visiem 
Savienības līdzekļu saņēmējiem;

317. prasa Komisijai ātri izstrādāt norādījumus un stingrus kritērijus NVO identificēšanai 
Komisijas grāmatvedības sistēmā un pārbaudīt pieteikumu iesniedzēju pašdeklarētos 
datus;

318. konstatē, ka katram ģenerāldirektorātam ir atšķirīga sistēma, kā tiek reģistrēti 
pieteikumu iesniedzēji, kuri piesakās Savienības līdzekļu saņemšanai; aicina Komisiju 
izveidot vienotu kontaktpunktu, lai nodrošinātu datu konsekvenci finanšu 
pārredzamības sistēmā, un noteikt kritērijus un pamatnostādnes NVO un citu saņēmēju 
kategoriju definēšanai;

319. aicina Komisiju izslēgt pieteikušās NVO vai citas struktūras, kas atkārtoti vai ar nolūku 
iesniegušas nepatiesas deklarācijas par līdzšinējās pieredzes kļūdām, un rūpīgāk tās 
pārbaudīt;

320. atzinīgi vērtē vienkāršošanas centienus jaunajos finanšu noteikumos, piemēram, pīlāru  
ex ante novērtējuma ieviešanu, un prasa Eiropas Komisijai, lai tās dažādie dienesti 
saskaņoti interpretētu piemērojamos Finanšu regulas noteikumus, jo īpaši attiecībā uz 
vairāklīmeņu dotācijām, ņemot vērā nozares specifiku;

321. aicina Komisiju standartizēt finanšu pārredzamības sistēmā publicēto informāciju un 
uzlabot tās precizitāti, līdz 2021. gada vidum nodrošinot, ka ir darīta zināma informācija 
par visiem līdzekļu saņēmējiem, ar kuriem Savienība ir noslēgusi līgumu, kā arī 
saņemtā finansējuma apjoms;

322. pauž nožēlu par to, ka Komisija nav pārbaudījusi, vai ANO struktūras atklāj informāciju 
par dotācijām, kas piešķirtas ar Savienības finansējumu; prasa Komisijai konsekventi 
veikt šādas pārbaudes;

323. aicina Komisiju uzlabot savākto informāciju, gādājot par to, lai dažādajās dotāciju 
pārvaldības sistēmās būtu iespējams reģistrēt informāciju par finansējumu, ko saņēmuši 
visi labuma guvēji, ar kuriem Savienība ir noslēgusi līgumu, ne tikai galvenais labuma 
guvējs, un lai šī informācija būtu izmantojama analīzei un apstrādei, un šajā sakarībā 
atzinīgi vērtē drīzumā gaidāmo OPSYS darbības uzsākšanu Savienības ārējā 
finansējuma kontekstā;

324. atkārtoti uzsver aicinājumu Komisijai steidzami īstenot ES Tiesas27 un Pastāvīgās 
šķīrējtiesas28 nolēmumus un pilnībā atzīt IMG kā starptautiskās organizācijas statusu; 

325. prasa Komisijai iespējami drīz ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par veiktajiem 

27 ES Tiesas 2019. gada 31. janvāra spriedums apvienotajās lietās C-183/17 un C-184/17 P International 
Management Group pret Eiropas Komisiju, ECLI:EU:C:2019:78.
28 Pastāvīgās šķīrējtiesas Lieta Nr. 2017-03.
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pasākumiem;

Drošība un pilsonība

Revīzijas palātas konstatējumi

326. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palātas gada pārskatā trešo gadu pēc kārtas iekļauta 
atsevišķa nodaļa par drošību un pilsonību; pieņem zināšanai, ka Revīzijas palātas 
konstatējumos nav atsevišķi norādīts kļūdu īpatsvara rādītājs šajā izdevumu jomā, jo tā 
veido tikai aptuveni 2 % no kopējā Savienības budžeta;

327. norāda, ka sabiedrības un politiskā ieinteresētība šajā jomā ir krietni lielāka nekā tai 
atvēlētā finansējuma daļa; aicina Revīzijas palātu apsvērt iespēju revidēt vairāk 
darījumu un nodaļā “Drošība un pilsonība” norādīt aplēsto kļūdu līmeni;

328. norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas sniegto informāciju pašreizējā plānošanas 
periodā joprojām ir iespējams ES līdzekļus izmantot labāk, nodrošinot, ka dalībvalstis 
atlīdzina darbību izmaksas tikai tad, ja izpildīti visi maksājuma saņemšanas nosacījumi, 
vai nodrošinot, ka līgumu slēgšanas tiesības tiek piešķirtas tikai pēc tam, kad ir 
pienācīgi un konsekventi izvērtēti visi atlases un piešķiršanas kritēriji;

329. atzīmē, ka dalībvalstis ir ievērojami paaugstinājušas savu AMIF/ISF valsts programmu 
īstenošanas līmeni; tomēr pauž bažas par to, ka turpina pieaugt neizlietotās summas, un 
tas var palielināt spiedienu uz valstu iestādēm, kad tuvosies programmu slēgšana; 

330. norāda, ka Revīzijas palātai veicot revīziju attiecībā uz pārvaldības un kontroles 
sistēmām septiņu dalībvalstu29 iestādēs, kuras ir atbildīgas par valsts AMIF/ISF 
programmu īstenošanu, atklājās, ka pastāvošās kontroles kopumā ir pietiekamas, lai 
izpildītu regulu prasības, lai gan tika konstatētas dažas nepilnības (Revīzijas palātas 
2018. gada pārskats, 8.10. punkts); norāda, ka tas pats tika konstatēts attiecībā uz 
DG HOME iekšējām procedūrām dotāciju pieteikumu novērtēšanai un maksājumu 
pieprasījumu apstiprināšanai (Revīzijas palātas 2018. gada pārskats, 8.13. punkts);

331. aicina Komisiju nodrošināt, lai, veicot maksājumu pieprasījumu administratīvās 
pārbaudes, tā sistemātiski izmantotu dokumentus, ko ir pieprasījusi dotāciju saņēmējiem 
sniegt, lai pilnībā pārbaudītu šo saņēmēju rīkoto iepirkuma procedūru likumību un 
pareizību;

332. aicina Komisiju likt dalībvalstu iestādēm, kas ir atbildīgas par valsts AMIF/ISF 
programmām, pienācīgi pārbaudīt līdzekļu saņēmēju rīkoto iepirkuma procedūru 
likumību un pareizību, kad tās veic maksājumu pieprasījumu administratīvās pārbaudes; 

333. ar bažām konstatē, ka attiecībā uz sniegumu Revīzijas palāta savā 2018. gada pārskatā 
(sk. 8.19. un 8.20. punktu) norāda, ka dalībvalstis projektu līmenī ne vienmēr izmanto 
piemērotus rādītājus, līdz ar to nav iespējams precīzi novērtēt finansēto projektu 
ietekmi;

29 Beļģijā, Vācijā, Spānijā, Grieķijā un Zviedrijā attiecībā uz AMIF, Lietuvā un Rumānijā attiecībā uz ISF.
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DG HOME 2018. gada darbības pārskats

334. atzinīgi vērtē to, ka Komisija liek uzsvaru uz strukturētas Savienības pārmitināšanas 
sistēmas izveidi, kas nodrošinātu neaizsargātām personām, kurām nepieciešama 
starptautiskā aizsardzība, likumīgas un drošas iespējas nokļūt Savienībā; 

335. pauž nožēlu par to, ka pašreizējais stāvoklis dažos Savienības līdzfinansētajos karstajos 
punktos neatbilst paraugpraksei un standartiem, jo īpaši attiecībā uz pārtiku un veselības 
aprūpi; 

336. pauž nožēlu, ka DG HOME nav ieviesis nevienu snieguma rādītāju attiecībā uz 
visneaizsargātāko migrantu, jo īpaši migrācijai pakļauto bērnu un migrantu vidū esošo 
sieviešu un meiteņu, situāciju, lai novērstu un nepieļautu ļaunprātīgu izmantošanu un 
cilvēku tirdzniecību; pauž nožēlu par to, ka sistemātiski tiek izmantota aizturēšana;

Atrunas

337. pauž nožēlu, ka ir vajadzīgs tik ilgs laiks, lai novērstu Vācijā kopš 2013. gada 
konstatētās problēmas, ņemot vērā, ka atrunas darbības joma nav sevišķi plaša;

338. pauž bažas par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) vadības un kontroles sistēmās 
konstatētajiem būtiskajiem trūkumiem, kuri bija pamatā tam, ka tika pieņemta atruna ar 
reputāciju saistītu iemeslu dēļ;

339. pieņem zināšanai DG HOME ģenerāldirektora formulētās atrunas DG HOME 
2018. gada darbības pārskatā (108. lpp.);

Ieteikumi

340. nāk klajā ar šādiem ieteikumiem:

- Revīzijas palātai — arī turpmāk gada pārskatā iekļaut atsevišķu nodaļu par 
drošību un pilsonību;

- DG HOME — ieviest snieguma rādītāju (KPI) attiecībā uz visneaizsargātāko 
migrantu, jo īpaši migrantu vidū esošo bērnu, sieviešu un meiteņu, situāciju, lai 
novērstu un nepieļautu ļaunprātīgu izmantošanu un cilvēku tirdzniecību;

- Komisijai — prasīt dalībvalstīm, lai tās savu AMIF/ISF valsts programmu gada 
pārskatos atspoguļo paziņoto summu sadalījumu, norādot atgūtās summas, 
priekšfinansējumu un faktiski radušos izdevumus; un 

- sākot no 2018. gada, Komisijas ģenerāldirektorātu gada darbības pārskatos norādīt 
faktiskos izdevumus katram fondam;

Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 20/2019 “ES informācijas sistēmas robežkontroles 
atbalstam — spēcīgs instruments, bet vairāk jākoncentrējas uz savlaicīgiem un pilnīgiem 
datiem” 

341. pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tās pārbaudītās dalībvalstu 
sistēmas kopumā ir uzskatāmas par piemērotām, lai atvieglotu robežpārbaudes, un ka 
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apmeklētās dalībvalstis30 kopumā bija nodrošinājušas atbilstību piemērojamajam 
tiesiskajam regulējumam;

342. ar bažām norāda uz šādiem Revīzijas palātas konstatējumiem Īpašajā ziņojumā 
Nr. 20/2019: 

- dažās valstīs Šengenas informācijas sistēmas II (SIS II) un vīzu informācijas 
sistēmas (VIS) komponenti veicina efektīvākas robežpārbaudes nekā citur; 

- gan Savienības, gan valstu līmenī bija vērojami ilgstoši kavējumi Eiropas Robežu 
uzraudzības sistēmai (EUROSUR) un pasažieru datu reģistram (PDR) 
nepieciešamo IT risinājumu ieviešanā; līdz ar to šīs sistēmas nenodrošināja 
cerētos ieguvumus robežsargiem un citām iestādēm;

- dalībvalstīm ir nepieciešams ilgs laiks, lai novērstu Šengenas izvērtēšanas 
mehānismā konstatētās nepilnības; tas skaidrojams ar to, ka nav saistošu termiņu 
izvērtēšanas ziņojumu pieņemšanai un koriģējošo pasākumu īstenošanai;

- vairāk nekā puse no robežsargiem, kuri piedalījās Revīzijas palātas pētījumā, kādā 
brīdī bija atļāvuši cilvēkiem šķērsot robežas, neielūkojoties informācijas sistēmās;

- izsniegto vīzu skaits neatbilda pārbaudīto vīzu skaitam;

- tiesību aktos, kas reglamentē Eiropas informācijas sistēmas, ir maz pieminēts 
jautājums par datu kvalitātes kontroli; 

- lai gan Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) katru mēnesi veic automātiskas 
SIS II datu kvalitātes pārbaudes, rezultāti ir pieejami tikai attiecīgajām 
dalībvalstīm, līdz ar to nedz aģentūra, nedz arī Komisija nevar novērtēt 
panākumus, ko atsevišķas valstis guvušas datu kvalitātes problēmu risināšanā; 

- nedz eu-LISA, nedz Komisijai nav nekādu izpildes pilnvaru, lai nodrošinātu, ka 
dalībvalstis savlaicīgi novērš datu kvalitātes problēmas;

- robežsargi ne vienmēr laikus saņem pilnīgus datus no informācijas sistēmām;

- izņemot pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmu (Eurodac), obligāti termiņi datu 
ievadīšanai parasti nav noteikti; piemēram, ir paredzēts, ka EUROSUR nodrošina 
reāllaika informāciju par situāciju uz robežām, taču, kaut gan dažas no Revīzijas 
palātas pārbaudītajām valstīm patiešām ievada informāciju EUROSUR reāllaikā, 
citas valstis to dara tikai reizi nedēļā; 

- kopš 2003. gada, kad sāka darboties Eurodac, nav bijis neviena gada, kurā visas 
dalībvalstis būtu savlaicīgi nosūtījušas vajadzīgo informāciju; 

- novēloti nosūtītas informācijas dēļ atbildība par patvēruma pieteikuma izskatīšanu 

30 Francija, Itālija, Luksemburga, Polija un Somija.
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var tikt uzlikta nepareizajai valstij; 

343. aicina Komisiju:

- strauji sekmēt SIS II un VIS apmācību vides izmantošanu;

- paātrināt Šengenas izvērtējumos atklāto trūkumu izlabošanu;

- analizēt neatbilstības vīzu pārbaudēs, lai uzlabotu datu kvalitātes kontroles 
procedūras; 

- samazināt datu ievades kavējumus;

- nodrošināt labāku savienojamību starp piecām pastāvošajām informācijas 
sistēmām, lai nodrošinātu precīzas un savlaicīgas datu plūsmas;

- veicināt pastāvīgu labu praksi un rīcību attiecībā uz informācijas sistēmu 
nodrošināšanu un atbalstu;

Īpašais ziņojums Nr. 24/2019 “Patvērums, migrantu pārcelšana un atgriešana: laiks rīkoties 
aktīvāk, lai novērstu neatbilstības starp mērķiem un rezultātiem”

344. ar bažām norāda uz šādiem Revīzijas palātas konstatējumiem Īpašajā ziņojumā 
Nr. 24/2019:

-  patvēruma procedūru norisi Grieķijā un Itālijā arvien ietekmē ilgais pieteikumu 
izskatīšanas laiks un neizskatīto pieteikumu skaita palielināšanās;

- tāpat kā citās Savienības dalībvalstīs, no Grieķijas un Itālijas atgriezto personu 
skaits ir neliels;

- netiek vākti dati par atgriešanas procedūru efektivitāti, un nav rādītāju, ar kuriem 
izmērīt atgriešanas pasākumu noturīgumu, piemēram, cik atgriezto migrantu 
mēģinājuši atgriezties Savienībā, vai kādus panākumus ļāvis gūt atbalstītas 
brīvprātīgas atgriešanās un reintegrācijas pasākumu kopums;

- lai gan kopš Revīzijas palātas 2017. gadā veiktās revīzijas (Revīzijas palātas 
Īpašais ziņojums Nr. 6/2017) migrantu reģistrācija un pirkstu nospiedumu 
ņemšana karstajos punktos ir ievērojami uzlabojusies, pagaidu ārkārtas 
pārcelšanas shēmu mērķrādītāji netika sasniegti un līdz ar to netika mazināts 
spiediens uz Grieķijas un Itālijas patvēruma sistēmām;

- lai gan Revīzijas palātas pārbaudītajās 20 Savienības atbalsta darbībās Grieķijā un 
Itālijā tika risinātas konstatētās vajadzības, joprojām bija nepilnības to izstrādē, 
lielākā daļā projektu nebija pilnībā sasniegti mērķrādītāji un snieguma satvars tika 
izveidots novēloti un neiekļaujot mērķrādītājus; turklāt nebija pieejami pietiekami 
dati par sniegumu;

- gan Grieķijā, gan Itālijā bija uzlabojusies patvēruma lietu izskatīšanas kapacitāte, 
taču tā joprojām nebija pietiekama, lai mazinātu neizskatīto patvēruma pieteikumu 
pieaugošo skaitu Grieķijā;
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- tā kā Itālijā samazinās jaunu pieteikumu skaits, arī nepabeigto patvēruma un 
atgriešanas procedūru kļūst mazāk, taču nepietiek resursu, lai izskatītu daudzās 
pirmās instances lēmumu pārsūdzības;

- tāpat kā Savienībā kopumā, gan Grieķijā, gan arī Itālijā faktiski atgriezto migrantu 
skaits ir daudz mazāks par pieņemto atgriešanas lēmumu skaitu; tas ir 
skaidrojams, piemēram, ar patvēruma lietu izskatīšanas ilgumu, nepietiekamu 
kapacitāti aizturēšanas centros, grūtībām sadarboties ar migrantu izcelsmes valsti 
vai ar to, ka migranti pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par viņu atgriešanu, gluži 
vienkārši aizbēg;

345. aicina Komisiju un aģentūras:

- likt lietā gūto mācību un nākotnē, domājot par jebkādiem iespējamiem 
brīvprātīgas pārcelšanas mehānismiem, ņemt vērā līdzšinējo pieredzi un ierosināt 
jaunus, dalībvalstīm akceptējamus pasākumus efektīvu risinājumu rašanai 
jebkādās ārkārtas situācijās, kas līdzinātos 2015. gada migrācijas krīzei;

- uzlabot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īstenotās ārkārtas 
palīdzības un valstu programmu pārvaldību;

- palielināt EASO operatīvo atbalstu patvēruma procedūrām;

- pielāgot Frontex atbalstu atgriešanas darbībām un ekspertu izvietošanai karstajos 
punktos;

- stiprināt valstu patvēruma sistēmu pārvaldību;

- atbalstīt turpmākas dalībvalstu atgriešanas procedūras un datu vākšanu par 
atgriešanas procedūru veiktspēju, lai atvieglotu politikas veidošanu, veiktspējas 
izvērtēšanu un pētniecisko darbu;

346. aicina Komisiju:

- uzlabot tā dēvēto karsto punktu sistēmas darbību, lai nodrošinātu cilvēka cienīgus 
uzņemšanas apstākļus un ieradušos personu efektīvu administrēšanu;

- rūpīgi uzraudzīt Frontex vadīto darbību efektivitāti, lai labāk aizsargātu Eiropas 
Savienības ārējās robežas;

- stiprināt ES ārējo robežu kontroles efektivitāti un uzlabot sadarbību ar valstu 
iestādēm;

- veikt nepieciešamos pasākumus, lai risinātu migrācijas pamatcēloņus;

- pauž īpašas bažas par nepietiekamo atgriešanas politiku uz trešām valstīm, lai gan 
tā ir viena no galvenajām prioritātēm; atgriešanas politikai un cīņai pret nelegālo 
migrāciju ir ārkārtīgi svarīga nozīme, lai attīstītu efektīvu migrācijas politiku un 
patiesu partnerību ar trešām valstīm;

- sniegt atbalstu izcelsmes valstīm, lai potenciālie migranti nenolemtu doties 
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bīstamajā ceļā uz Eiropu, palielināt palīdzību izcelsmes valstīm un uzlabot vietējo 
iedzīvotāju dzīves apstākļus un nākotnes izredzes, kā arī cīnīties pret cilvēku 
tirgotājiem, kas ļaunprātīgi izmanto cilvēku izmisumu un neaizsargātību;

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF)

347. ar bažām norāda uz Revīzijas palātas konstatējumiem, ka iesniegtajās aplēsēs par 
piesaistītajām investīcijām nav ņemts vērā nedz tas, ka dažas Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda (ESIF) operācijas stājās citu EIB operāciju un Savienības finanšu 
instrumentu vietā, nedz arī tas, ka daļa no ESIF atbalsta tika novirzīta projektiem, kurus 
ar atšķirīgiem nosacījumiem būtu varēts finansēt no citiem publiskā vai privātā 
finansējuma avotiem;

348. pauž nožēlu par Revīzijas palātas konstatējumiem, ka, lai gan ESIF atbalsts ir ļāvis EIB 
salīdzinājumā ar 2014. gadu četrkāršot savu augstāka riska aizdevumu darbību apjomu, 
parakstīto finanšu operāciju vērtība joprojām ir mazāka, nekā gaidīts;

349. atbalsta Revīzijas palātas ieteikumus, kuros rosināts:

- veicināt no ESIF finansētu EIB augstāka riska produktu pamatotu izmantošanu;

- veicināt papildināmību starp ES finanšu instrumentiem un ES budžeta garantijām;

- uzlabot novērtējumu par to, vai iespējamos ESIF projektus būtu varēts finansēt no 
citiem avotiem;

- labāk aplēst piesaistīto investīciju apmēru;

- uzlabot ESIF atbalstīto investīciju ģeogrāfisko tvērumu;

350. uzskata, ka ir ļoti svarīgi veikt padziļinātu sākotnējo vajadzību novērtējumu dažādās 
nozarēs, lai i) noteiktu investīciju nepietiekamību un šķēršļus dažādās dalībvalstīs vai 
reģionos, ii) pienācīgi novērtētu tirgus nepilnību veidu un apmēru un iii) izstrādātu 
vispiemērotāko pieeju/programmas šīs investīciju nepietiekamības mazināšanai;

351. aicina sniegt objektīvu pārskatu par ESIF projektu papildināmību un pievienoto vērtību, 
kā arī to atbilstību Savienības politikas nostādnēm vai citām EIB darbībām, lai panāktu, 
ka tie ir vairāk orientēti uz politiskajiem mērķiem, nevis pieprasījumu;

352. atgādina, ka ir jānodrošina skaidra un pieejama informācija par ESIF finansēto projektu 
radīto ekonomisko un sociālo ietekmi, ietekmi uz vidi un pievienoto vērtību; uzsver, ka 
visu ESIF atbalstīto projektu papildināmības novērtējums būtu pienācīgi jādokumentē;

Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 15/2019 “2014. gada civildienesta reformu kopuma 
īstenošana Komisijā. Lieli ietaupījumi, tomēr ne bez sekām personālam”

353. pauž nožēlu, ka Komisija nesniedz budžeta izpildes apstiprinātājiestādei precīzus datus 
par izdegšanas sindroma gadījumiem; tomēr norāda, ka Komisija ir uzsākusi īstenot 
stratēģiju “Fit at work”, kurā ietilpst veselības uzraudzības instruments prombūtņu un to 
iemeslu analīzei, pasākumi pareizas prombūtņu pārvaldības nodrošināšanai un jaunā 
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veselības pārbaužu nodaļa31; tādēļ uzskata, ka Komisijas rīcībā ir visi nepieciešamie 
instrumenti, lai atklātu izdegšanas sindroma gadījumus, meklētu risinājumus, veiktu 
uzraudzību un ziņotu par šiem gadījumiem un nodalītu tos no ilgstošiem slimības 
atvaļinājumiem; aicina Komisiju budžeta izpildes apstiprināšanas procesa gaitā sniegt 
Budžeta kontroles komitejai datus par izdegšanas sindroma gadījumiem; šajā sakarībā 
pauž nožēlu par Komisijas sniegtajām atbildēm, kas, šķiet, attaisno lielāku slimības un 
ilgstošas prombūtnes gadījumu skaitu sievietēm, skaidrojot to ar “vairākām smagām 
slimībām vai veselības stāvokļiem, kas raksturīgi tikai sievietēm” un “sabiedrībā 
vērojamām tendencēm [...], sievietēm kopumā uzņemoties lielāku daļu ģimenes 
pienākumu, tostarp rūpējoties par slimiem bērniem un tuviniekiem”32;

354. pauž bažas par augošo pirktspējas nevienlīdzības problēmu, ar ko saskaras 
Luksemburgā strādājošie Eiropas civildienesta ierēdņi; pieņem zināšanai pēc Komisijas 
pieprasījuma veiktā AIRINC pētījuma33 rezultātus, kuri apstiprina minēto nevienlīdzības 
problēmu, vērtējot pirktspējas atšķirību 10,5 % apmērā (kas pārsniedz Civildienesta 
noteikumos noteikto 5 % slieksni), un norāda, ka tās galvenais iemesls ir dzīves 
dārdzības līmenis Luksemburgā; atzīst, ka Komisija nevarēs iesniegt tiesību akta 
priekšlikumu par korekcijas koeficientiem, pirms nebūs pabeigts ziņojums par algu 
noteikšanas metodi, kurš jāiesniedz līdz 2022. gada 31. martam; tomēr mudina 
Komisiju tikmēr izvērtēt AIRINC ziņojumā iekļauto mērķtiecīgo pagaidu pasākumu 
īstenošanas iespējas un tvērumu, jo īpaši iespēju ieviest mājokļa pabalstu sistēmu;

355. ar bažām pieņem zināšanai Revīzijas palātas apsvērumus attiecībā uz 2014. gada 
personāla reformu paketi34; atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ieteikumus, kā arī Komisijas 
gatavību tos akceptēt; atbalsta Budžeta kontroles komitejas pausto nostāju35  šajā 
jautājumā; pauž nožēlu par 2014. gada reformu paketes ļoti negatīvo ietekmi uz 
vairākiem būtiskiem cilvēkresursu aspektiem ES iestādēs un tādējādi arī uz ES iestāžu 
kā darba devēja pievilcīgumu, visam notiekot jautājumus raisošas līdzekļu ietaupīšanas 
vārdā; brīdina par nopietnajām sekām, ko nākotnē Eiropas civildienestā un Savienības 
politikas īstenošanā var radīt jebkāds administratīvā budžeta vai darbinieku skaita 
samazinājums;

356. atgādina Komisijai, ka 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanas kontekstā 
Parlaments tai prasīja veikt rūpīgu un aktuālu analīzi par telpu atvērtā plānojuma 
ietekmi36; pieņem zināšanai paziņojumu “Nākotnes darba vieta Eiropas Komisijā”37 un 

31 Eiropas Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 15/2019 “2014. gada civildienesta reformu kopuma īstenošana 
Komisijā. Lieli ietaupījumi, tomēr ne bez sekām personālam”.
32 Ģenerālsekretāra p. i. 2019. gada 26. novembra vēstule Parlamenta Budžeta kontroles komitejas 
priekšsēdētājai Monika Hohlmeier un priekšsēdētājas vietniecei Isabel García Muñoz (ARES(2019) 7291393).
33 AIRINC pētījums par Luksemburgā strādājošā ES personāla dzīvošanas izmaksām — galīgais ziņojums, 
2019. gada septembris.
34 Īpašais ziņojums Nr. 15/2019 “2014. gada civildienesta reformu kopuma īstenošana Komisijā. Lieli 
ietaupījumi, tomēr ne bez sekām personālam”.
35 Darba dokuments “2014. gada civildienesta reformu kopuma īstenošana Komisijā. Lieli ietaupījumi, tomēr ne 
bez sekām personālam”.
36 Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta 
izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras (2018/2166(DEC)), “Dažādi jautājumi”, 
205. punkts.
37 Paziņojums Komisijai “The Workplace of the Future in the European Commission” (“Nākotnes darba vieta 
Eiropas Komisijā”) (C(2019)7450/F1).
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īpaši atzinīgi vērtē principu, ka “attiecīgie darbinieki būtu jāiesaista visā jaunās darba 
vides koncepcijas izstrādes un īstenošanas procesā”; pauž nožēlu par to, ka šajā 
paziņojumā izklāstītajā personāla labjutības koncepcijā nav aplūkotas psiholoģiska 
rakstura problēmas, piemēram, trauksme, stress vai izdegšanas sindroms, kuru gadījumā 
darba vietai ir būtiska nozīme; uzsver — nākotnē, pirms Komisijā tiek veikti nozīmīgi 
darba vides iekārtošanas pasākumi, ir vajadzīga vispārēja analīze, uz kuru balstoties, 
individuāli izvērtējams katrs atsevišķais gadījums, un šajos procesos vienmēr būtu 
jāiesaista skartie darbinieki;

Administrācija

Revīzijas palātas konstatējumi

357. pieņem zināšanai, ka Revīzijas palātas gūtie revīzijas pierādījumi kopumā liecina, ka 
kategorijas “Administrācija” izdevumos kļūdu līmenis nav būtisks;

358. pauž dziļas bažas par to, ka Revīzijas palāta salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem 
atklājusi vairāk iekšējās kontroles nepilnību saistībā ar darbiniekiem piešķirto ģimenes 
pabalstu administrēšanu, un pauž nožēlu par to, ka Atalgojuma un individuālo tiesību 
birojs (PMO) nepietiekami uzraudzīja to, vai precīzi un savlaicīgi tiek atjaunināta 
informācija personas lietās, lai nodrošinātu pareizu bāzi algu un pabalstu aprēķinam;

359. pauž dziļas bažas par Revīzijas palātas konstatētajiem trūkumiem Komisijas rīkotajās 
publiskā iepirkuma procedūrās saistībā ar cilvēku un telpu drošības uzlabošanu, taču 
norāda, ka šo trūkumu iemesls galvenokārt bija steiga, kādā vajadzēja noslēgt līgumus;

360. aicina Komisiju īstenot pārredzamāku amatā iecelšanas procedūru attiecībā uz visiem 
amatiem, taču jo īpaši — vadošiem amatiem; aicina Komisiju viest skaidrību līdzšinējā 
iecelšanas procedūrā, kurā trūkst pārredzamības un pārskatatbildības;

361. aicina Komisiju pēc iespējas drīz uzlabot tiesību aktos noteikto ģimenes pabalstu 
administrēšanas sistēmu, šajā nolūkā biežāk pārbaudot darbinieku personisko situāciju 
un pastiprinot atbilstības pārbaudes attiecībā uz tādu pabalstu deklarēšanu, kuri saņemti 
no citiem avotiem, īpaši gadījumos, ja kādā no dalībvalstīm ir notikusi ģimenes pabalstu 
sistēmas reforma;

362. norāda, ka darbinieku vidū pastāvīgi uzlabojas dzimumu vienlīdzības situācija; 
atgādina, ka vadošajos amatos vērojams nevienlīdzīgs vīriešu un sieviešu īpatsvars;

363. norāda, ka rakstiskās atbildes liecina par to, ka 10 dalībvalstis ir būtiski nepietiekami 
pārstāvētas AD5–AD8 amata pakāpēs; attiecīgās dalībvalstis ir Austrija, Dānija, 
Francija, Īrija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Somija, Vācija un Zviedrija; ar 
bažām norāda, ka ierēdņu amati iestādēs dažu dalībvalstu ierēdņiem varētu nebūt 
pievilcīgi, un tādēļ rodas grūtības izlīdzināt ģeogrāfiskās atšķirības;

364. konstatē, ka pieaug no Pārredzamības reģistra svītroto struktūru skaits, tomēr norāda, ka 
ir svarīgi turpināt uzraudzīt situāciju saistībā ar fiziskajām un juridiskajām personām, 
kas svītrotas no Pārredzamības reģistra; aicina Komisiju pievērst lielāku uzmanību tam, 
ka ir nepieciešams vairāk resursu, lai veiktu Pārredzamības reģistrā iekļauto subjektu 
validēšanu un izlases veida pārbaudes;
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365. aicina Komisiju veikt izvērtējumu nolūkā pārskatīt jau ieviestos iekšējos trauksmes 
cēlēju aizsardzības mehānismus, tostarp noteikumus par izpratnes veicināšanu visu 
darbinieku vidū un apmācību, kas tiek sniegta vadošajām amatpersonām, kuras saņem 
ziņojumus; aicina Eiropas iestādes savstarpēji saskaņot savus civildienesta noteikumus, 
lai aizsargātu trauksmes cēlējus;

Komisāru rīcības kodekss

366. atgādina, ka Parlaments 2018. gadā tika brīdināts par to, ka nolūkā kompensēt stingrāku 
noteikumu iekļaušanu rīcības kodeksā attiecībā uz nogaidīšanas periodu, kas 
komisāriem jāievēro pēc pilnvaru termiņa beigām, Komisijas ģenerālsekretārs ir 
apsvēris iespēju attiecīgajā periodā piedāvāt viņiem jaunas praktiskas priekšrocības 
(birojus, IT, šoferi);

367. norāda, ka atbildē uz rakstisko jautājumu Nr. 64, gatavojoties CONT komitejas rīkotajai 
uzklausīšanai 2019. gada 5. decembrī, komisārs Johannes Hahn norādīja:

“Bijušie Komisijas locekļi un jo īpaši bijušie priekšsēdētāji joprojām turpina būt ES 
vēstnieki gan Eiropā, gan ārpus tās. Lielākā daļa no viņiem pēc savu pilnvaru termiņa 
beigām turpinās aizstāvēt un popularizēt Savienības sasniegumus, piemēram, uzstājoties 
konferencēs vai piedaloties publiskās debatēs par Eiropu un Komisijas lomu.

Saskaņā ar līdzīgu kārtību valstu administrācijās un citās iestādēs Komisija 2019. gada 
30. oktobra sanāksmē nolēma dot bijušajiem Komisijas priekšsēdētājiem iespēju pēc 
pilnvaru termiņa beigām pienācīgi veikt reprezentatīvās funkcijas. Tādēļ bijušajiem 
priekšsēdētājiem vajadzētu būt pieejamiem dažiem ļoti neliela apjoma resursiem, kas 
var izpausties, piemēram, kā loģistikas atbalsts (biroja telpu nodrošināšana) vai cita 
noteikta veida palīdzība. Bijušajiem komisāriem tiks sniegts loģistikas atbalsts, 
nodrošinot nepersonalizētas biroja telpas (bureau de passage), un viņi no Komisijas 
saņems noteiktus informatīvos materiālus. Rīcības kodeksā šis pienākums jau ir 
atgādināts 11. panta 1. punkta pirmajā teikumā [...]”;

368. uzskata, ka Komisijai būtu jāpadara pārredzamāks Komisijas īpašo padomdevēju 
statuss, skaidri definējot to uzdevumus un pienākumus, un jāsniedz Parlamentam visa ar 
2019. gada 30. oktobra lēmuma finansiālajām izmaksām saistītā informācija;

369. atgādina Komisijai, ka Komisijas locekļiem ir jāievēro pārredzamības prasības, rīkojot 
tikšanās ar organizācijām vai pašnodarbinātām personām, ka pilnīga pārredzamība ir 
Komisijas locekļu un viņu kabineta locekļu pienākums, ka viņiem atļauts tikties vienīgi 
ar tādām organizācijām vai pašnodarbinātām personām, kuras ir reģistrētas 
Pārredzamības reģistrā, un ka viņi publisko informāciju par šādu tikšanos rīkošanu 
saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2014/839/ES;

370. aicina Komisiju nodrošināt, ka bijušie komisāri neturpinās izmantot ar 2019. gada 
30. oktobra lēmumu nodrošinātās priekšrocības nedz pēc nogaidīšanas perioda beigām, 
nedz arī tad, ja sāks pildīt citus darba pienākumus;

371. uzsver, ka saskaņā ar LESD 245. pantu bijušajiem Komisijas locekļiem, beidzoties 
amata pilnvarām, arī turpmāk ir pienākums ievērot godprātību un diskrētumu;
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372. aicina Komisiju īstenot spēkā esošos juridiski saistošos rīcības kodeksa noteikumus par 
tā dēvēto virpuļdurvju efektu gan attiecībā uz Komisiju, gan tās aģentūrām;

Eiropas Prokuratūra (EPPO)

373. norāda, ka saskaņā ar EPPO regulas 3. pantu EPPO tiek izveidota kā Eiropas 
Savienības institucionāla struktūra, savukārt 2020. gada budžetā EPPO ir norādīta kā 
aģentūra izdevumu kategorijā “Komisija”; pauž bažas par to, ka šādā situācijā nav 
pienācīgi garantēta EPPO nepieciešamā neatkarība, un aicina Komisiju iekļaut EPPO 
budžetu topošajā 7. izdevumu kategorijā (Administrācija) līdzās pārējām struktūrām un 
iestādēm, tādējādi raugoties uz EPPO kā iestādi, nevis atspoguļot to topošajā 
2. izdevumu kategorijā (Komisija) kopā ar tieslietu un iekšlietu aģentūrām; prasa 
Komisijai ņemt vērā iestādēm iesniegtās EPPO aplēses par jaunuzsāktām lietām un 
neizskatīto lietu veidoto darba slodzi, lai izstrādātu reālistisku budžetu un štatu sarakstu; 
pauž nopietnas bažas par to, ka pašreizējais budžeta plānojums neļaus līdz 2020. gada 
novembrim sākt pilnvērtīgu EPPO darbību;

Eiropas skolas

374. norāda, ka saskaņā ar Eiropas skolu finanšu regulu Revīzijas palāta ir pārbaudījusi skolu 
konsolidētos gada pārskatus par 2018. finanšu gadu, centrālā biroja pārskatus un divu 
skolu (Bergenā un Varēzē) iekšējās kontroles sistēmas (attiecībā uz pieņemšanu darbā, 
iepirkumu un maksājumiem); norāda, ka Revīzijas palāta ir pārbaudījusi skolu ārējā 
revidenta darbu, kurš pirms pārskatu konsolidēšanas pārbaudīja septiņu skolu pārskatus 
un iekšējās kontroles sistēmas;

375. pauž dziļu nožēlu par to, ka Revīzijas palāta nevarēja apliecināt, ka 2018. gadā skolu 
finanšu pārvaldība atbildusi Finanšu regulai, tās īstenošanas noteikumiem un 
Civildienesta noteikumiem;

376. īpaši norāda, ka Revīzijas palāta, pārbaudot centrālā biroja un divu pārbaudei izvēlēto 
skolu iekšējās kontroles sistēmas, atklāja nepilnības kontroles vidē, maksājumu 
sistēmās, iepirkuma procedūrās un darbā pieņemšanas procedūru dokumentācijā; norāda 
arī uz Revīzijas palātas konstatējumu, ka minētās struktūras nav ievērojušas darbā 
pieņemšanas noteikumus;

377. atbalsta galvenos ieteikumus, kas sniegti Revīzijas palātas gada pārskatā par Eiropas 
skolām, un jo īpaši aicina valdi, centrālo biroju un skolas nekavējoties rīkoties, lai 
novērstu grāmatvedības procedūrās un maksājumu sistēmā konstatētās nepilnības, un 
turpināt nodrošināt pārskatu sagatavošanā iesaistītajām personām apmācību un atbalstu;

378. atkārtoti uzsver Parlamenta viedokli, ka ir steidzami nepieciešams vispusīgi pārskatīt 
Eiropas skolu sistēmu; aicina Komisiju — gan kā locekli, gan arī kā lielāko 
ieguldītāju — ne tikai sniegt norādījumus un atbalstu Eiropas skolām pašreizējās 
administratīvās un pārvaldības struktūras ietvaros, bet arī uzraudzīt Revīzijas palātas un 
Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta veiktās īstenošanas darbības;

379. mudina skolas uzlabot darbā pieņemšanas, iepirkuma un maksājumu procedūras un 
prasa līdz 2020. gada 30. jūnijam informēt Parlamentu par gūto progresu;
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380. pauž nopietnas bažas par organizācijas “Human Rights Watch” ziņojumu par Eiropas 
skolu piekļūstamību bērniem ar invaliditāti38, kurā uzsvērtas joprojām pastāvošās 
problēmas un norādīts, ka bērniem ar invaliditāti netiek nodrošināta pilnībā iekļaujoša 
izglītība;

381. aicina Eiropas skolas gan savā politikā, gan praksē apliecināt apņēmību nodrošināt 
iekļaujošu izglītību;

382. aicina Komisiju kā Eiropas skolu galveno finansējuma devēju un kā iestādi, kuras 
pārziņā ir Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošana Eiropas Savienībā, 
virzīt nepieciešamo reformu procesu;

DFS 2014.–2020. gada plānošanas periodā gūtās atziņas

383. pauž bažas par to, ka jaunās DFS plānošanas perioda sākums varētu iekavēties, kā tas 
bija vērojams pašreizējā DFS; norāda, ka Eiropas zaļā kursa tvērums tika formulēts, 
pirms bija nācis klajā priekšlikums par jauno DFS; mudina dalībvalstis un Padomi 
apspriest un pieņemt prioritātes un stratēģiju, lai pēc iespējas drīzāk sāktu ar Parlamentu 
sarunas par DFS;

384. uzskata, ka publiskie budžeti ir jānosaka tikai pēc tam, kad izvirzīti skaidri politiskie 
mērķi un izstrādātas precīzas politikas nostādnes;

385. prasa Komisijai nodrošināt, lai Savienības finanšu plānojumā 2021.–2027. gada 
plānošanas periodam tiktu pienācīgi atspoguļots ikviens pēcāk noteiktais mērķis; uzsver 
Parlamenta priekšlikumu iekļaut DFS jaunas prioritātes un pieļaut DFS elastīgumu, lai 
būtu iespējams risināt neparedzētas situācijas;

386. aicina Komisiju precīzi izklāstīt jaunās DFS priekšlikuma pamatā esošos galvenos 
pieņēmumus vispusīgā finanšu plānā; konstatē, ka šāda plāna galvenais mērķis būtu 
atspoguļot atbilstošā ekonomiskajā un finansiālajā kontekstā DFS iekļautos skaitļus 
2021.–2027. gada plānošanas periodam;

387. atkārtoti pauž bažas par to, ka jebkāda kavēšanās, pieņemot 2021.–2027. gada DFS un 
attiecīgo juridisko pamatu tās īstenošanai, var izraisīt to, ka jaunā plānošanas perioda 
sākumā nāktos atkārtoti pieredzēt ES izdevumu programmu īstenošanas kavēšanos; 
aicina Komisiju un dalībvalstis veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
raitu jaunā plānošanas perioda sākumu;

388. uzskata, ka kvalitatīva informācija varētu veicināt ātrāku, turklāt labāku lēmumu 
pieņemšanu;

389. atzinīgi vērtē to, ka Komisija veikusi izdevumu pārskatīšanu attiecībā uz visām DFS 
galvenajām programmām 2014.–2020. gada plānošanas periodā un ka šīs pārskatīšanas 
mērķis bija apvienot stratēģisku pārskatīšanu (galveno uzmanību pievēršot prioritāro 
programmu noteikšanai atbilstoši to pievienotajai vērtībai un saskaņotībai ar Savienības 

38 “Sink or Swim: Barriers for Children with Disabilities in the European School System”, 2018. gada 
4. decembris.
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mērķiem) ar efektivitātes pārskatīšanu (cenšoties rast veidus, kā pastāvošās programmas 
padarīt rezultatīvākas, izskatot racionalizēšanas un sinerģijas iespējas, vienkāršojot 
administratīvos noteikumus, uzlabojot elastību un vairāk koncentrējoties uz sniegumu); 
Komisijai būtu periodiski jāveic pārskatīšana, izmantojot labākus KPI;

390. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas konstatējumu, ka Komisijas veiktā analīze attiecībā uz 
izdevumu efektivitāti ir pārliecinoša;

391. norāda, ka veiktā izdevumu pārskatīšana sniedz pārliecinošus argumentus par labu 
programmu vienkāršošanas, budžeta racionalizēšanas un finanšu elastības palielināšanas 
pasākumiem; norāda, ka, to veicot, ir konstatētas neizmantotas sinerģijas iespējas starp 
dažādām programmām, kā arī iespējas apvienot līdzīgas programmas dažādās politikas 
jomās; 

392. norāda, ka izdevumu pārskatīšanā arī konstatēti nepamatoti sarežģītu un nekonsekventu 
noteikumu piemēri, kā rezultātā bieži vien radušies pārpratumi un neattiecināmas 
izmaksas;

393. pauž bažas par secinājumu, ka vienkāršošanas centienu panākumi pagaidām ir bijuši 
nelieli; 

394. aicina veikt vienkāršošanu, kur vien iespējams, piemēram, vairāk izmantojot 
vienkāršoto izmaksu iespējas un fiksētu summu izmaksāšanu saņēmējiem un pieņemot 
parasto grāmatvedības praksi, kā arī ieviešot vienotas revīzijas pieeju; uzsver, ka 
lielākajai daļai Savienības subsīdiju būtu jāsniedz labums iedzīvotājiem un ka 
vislielākais labums būtu jāgūst MVU un ģimenes zemnieku saimniecībām vai mazām 
un vidējām lauku saimniecībām; uzsver arī to, ka jaunajā DFS ir jāveic uzlabojumi, 
ņemot vērā kļūdas, kas pieļautas pašreizējā 2014.–2020. gada plānošanas periodā, jo 
īpaši reģionālās attīstības un kohēzijas jomā;

395. norāda, ka turpmāku vienkāršošanu var nodrošināt gan plānošanas līmenī, ierobežojot 
normatīvo aktu skaitu un izvairoties no nevajadzīgām izmaiņām, kas var radīt 
nenoteiktību, lietu uzkrāšanos un kļūdas, gan efektīvas īstenošanas līmenī, tiecoties 
samazināt administratīvo slogu iestādēm un saņēmējiem un palielināt līdzekļu 
pieejamību;

396. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ierosina 2021.–2027. gada plānošanas periodā par trešdaļu 
samazināt izdevumu programmu skaitu un nodrošināt saskaņotākus noteikumus, 
pamatojoties uz vienotu noteikumu kopumu;

397. pauž pārliecību, ka patiesas vienkāršošanas nolūkā vienotajā noteikumu kopumā būtu 
jāatsakās no visiem nevajadzīgajiem un sarežģītajiem noteikumiem, prasībām un 
procedūrām; uzskata, ka vienotajam noteikumu kopumam nevajadzētu izpausties tikai 
kā pastāvošo atsevišķo noteikumu krājumu apvienojumam vienā apjomīgā krājumā;

398. uzskata, ka vienkāršošana nav pašmērķis, bet gan līdzeklis Savienības rīcības 
efektivitātes palielināšanai, kas nelielām struktūrām pavērtu labākas izredzes tikt pie 
atbalsta; tādēļ aicina Komisiju, izstrādājot noteikumus Savienības programmām, 
censties panākt līdzsvaru starp to, lai programmas būtu viegli īstenojamas un lai tiktu 
efektīvi sasniegti Savienības mērķi un nodrošināta pārredzamība;
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399. ar bažām norāda, ka izdevumu pārskatā sniegts skaidrojums arī tam, ka elastības 
mehānismi pašreizējā periodā izrādījušies nepietiekami, lai risinātu ārkārtas situācijas; 
prasa veikt izmaiņas, lai palielinātu vispārējo elastību un nodrošinātu pietiekamas 
apropriācijas neparedzētu notikumu vajadzībām;

400. ar nožēlu norāda uz Revīzijas palātas konstatējumu, ka attiecībā uz stratēģiskajiem 
aspektiem, piemēram, izdevumu programmu nodrošināto Savienības pievienoto vērtību 
un to saskaņotību ar Savienības mērķiem, izdevumu pārskats nav tik pārliecinošs;

401. ir vienisprātis ar Komisiju, ka ikvienā diskusijā par turpmāko Savienības budžetu 
uzmanības centrā vajadzētu būt jautājumam par Savienības pievienoto vērtību;

402. norāda, ka Komisija ir noteikusi Savienības pievienotās vērtības koncepciju par 
izdevumu pārskatīšanas vadošo principu; sagaida, ka Komisija turpinās pilnveidot un 
piemērot stabilu un skaidri definētu Savienības pievienotās vērtības koncepciju;

403. uzskata, ka koncepcija “Savienības pievienotā vērtība” ir cieši saistīta ar subsidiaritātes 
un proporcionalitātes principiem;

404. pauž pārliecību, ka Savienības pievienotās vērtības princips ir jāievēro ne tikai resursu 
piešķiršanā, bet arī izdevumu programmu izstrādē un novērtēšanā;

405. uzskata, ka pilnu Savienības finansējumu vajadzētu saņemt tikai tām programmām, 
kurām ir ļoti augsta Savienības pievienotā vērtība; uzskata, ka finansējums būtu jāatvēl 
tikai tādām programmām, kuras Savienībai nodrošina vidēju līdz augstu pievienoto 
vērtību, un programmas ar zemu Savienības pievienoto vērtību nebūtu jāfinansē;

406. uzstāj, ka ir jāizmanto visi līdzekļi, par kuriem uzņemtas saistības, un tie jāizlieto 
vispiemērotākajā veidā, ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principu, lai maksimāli 
palielinātu ietekmi;

407. atbalsta ideju ciešāk saistīt Savienības budžetu ar konkrētām valstīm adresētajiem 
ieteikumiem, kas izklāstīti ekonomikas pārvaldības principos, tā tiecoties rosināt 
izaugsmi veicinošas strukturālās reformas dalībvalstīs; uzsver, ka, sniedzot šos 
ieteikumus, ir jāievēro subsidiaritātes princips un jākoncentrējas uz būtiskiem 
sistēmiskiem jautājumiem, piemēram, konkurētspējas uzlabošanu, sociālās un 
ekonomiskās kohēzijas stiprināšanu, uzņēmējdarbības iespējām, kultūras daudzveidību, 
nabadzības un sociālās atstumtības apkarošanu un darbvietu nodrošināšanu;

408. aicina uzlabot līdzekļu administrēšanu, vienlaikus pilnveidojot kontroļu efektivitāti — 
tajās būtu jāiekļauj pasākumi, kas tiek veikti Savienības līdzekļu sistemātiski 
neatbilstīgas izmantošanas gadījumos;

409. uzsver, ka kontroles pasākumi, kuru mērķis ir novērst Savienības līdzekļu neatbilstīgu 
izmantošanu, ir jāpastiprina atbilstoši proporcionalitātes principam; ja Revīzijas palāta 
konstatē nopietnus trūkumus dalībvalstu revīzijas iestāžu darba kvalitātē un uzticamībā, 
Savienības kontrolēm jātop stingrākām; norāda, ka 2021.–2027. gada plānošanas 
periodam izstrādātajā DFS būtu jāparedz mehānismi, kas ļautu Komisijai pārvaldīt 
līdzekļu piešķiršanu gadījumā, ja Revīzijas palāta konstatētu, ka dalībvalstu revīzijas 
iestādes absolūti nespēj veikt savus pienākumus;



PE639.827v02-00 86/150 RR\1200377LV.docx

LV

410. uzsver, ka Savienības politikai ir jākļūst redzamākai; uzsver, ka ir rūpīgi jāīsteno visas 
tiesību normas attiecībā uz informāciju un komunikāciju, lai nodrošinātu pārredzamību 
un plašu informētību par sasniegumiem, kas gūti, izmantojot fondu līdzekļus;

411. norāda, ka finanšu instrumentiem vienmēr vajadzētu būt pielāgotiem konkrētajām 
vajadzībām un papildināt dotācijas, lai maksimāli palielinātu uz vietas gūto iznākumu; 
uzsver, ka būtu jāpalielina sinerģija ar citām politikas jomām un instrumentiem, lai 
maksimāli palielinātu ieguldījumu ietekmi; uzskata, ka ir iespējams sasniegt labākus 
rezultātus, saglabājot izmaksu rentabilitāti;

412. uzskata, ka ir būtiski Savienības izdevumu programmām paredzēt pamatīgus un 
savstarpēji saderīgus snieguma satvarus, kas saskaņoti ar Savienības stratēģiskajiem 
mērķiem un 2021.–2027. gada plānošanas periodam izstrādāto DFS;

413. norāda, ka nākamajā DFS ir svarīgi vēl vairāk uzlabot snieguma uzraudzību un 
finansējuma ietekmes novērtējumu; pārskatatbildību par darbību un politisko 
pārskatatbildību attiecībā uz līdzekļu izmantošanu var regulāri atbalstīt virkne rādītāju 
un salīdzinošās novērtēšanas instrumentu;

414. norāda, ka DFS paziņojuma pielikumā noteiktie programmu mērķi 2021.–2027. gada 
laikposmam ir izklāstīti aprakstošā pamatuzdevumu pārskata formā; pauž nožēlu par to, 
ka mērķi nav izteikti skaitļos un nav pietiekami konkrēti;

415. sagaida, ka attiecīgajos nozaru tiesību aktos vai plānošanas dokumentos (tostarp 
dalībvalstu vai reģionālā līmenī) tiks izstrādāti vispusīgi intervences loģikas modeļi ar 
konkrētiem mērķrādītājiem un atbilstošiem iznākumus, rezultātus un ietekmi 
raksturojošu informatīvu rādītāju kopumiem;

416. uzsver, ka attiecībā uz visiem Savienības politikas virzienu finansēšanas veidiem 
Savienības un valstu līmenī būtu jāievieš publiskā sektora revīzijas pilnvaras; uzsver, ka 
Revīzijas palāta būtu jāieceļ par revidentu struktūrām, kas izveidotas Savienības 
politikas virzienu īstenošanai, tostarp Savienības struktūrām un saskaņā ar nolīgumiem 
ārpus Savienības tiesību sistēmas izveidotām struktūrām;

Komiteju atzinumi 

Ārlietas 

417. attiecībā uz Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA II) norāda, ka 
pievienošanās procesā esošajās valstīs joprojām trūkst administratīvās kapacitātes un 
tādēļ ir grūtības apgūt netiešajā pārvaldībā esošos līdzekļus; uzsver — kā norādīts 
Revīzijas palātas 2018. gada Īpašajā ziņojumā par IPA finansējumu Turcijai, progress 
tādās sensitīvās jomās kā tiesiskums un pilsoniskā sabiedrība ir atkarīgs ne tikai no IPA 
finansējuma, bet jo īpaši no iestāžu politiskās gribas; ar bažām norāda, ka Turcijai 
piešķirto IPA līdzekļu kontekstā tikpat kā netika pievērsta uzmanība pamatvērtībām, 
tostarp preses brīvībai un tiesu iestāžu objektivitātei; uzskata, ka patlaban vairāk nekā 
jebkad iepriekš ir svarīgi, lai Komisija, tiecoties Turcijā atbalstīt reformas tādās 
prioritārās jomās kā tiesiskums un pārvaldība, izmantotu nosacījumu mehānismu;

418. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā tika sākti pirmie spēju veidošanas pasākumi grozītā 
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Stabilitātes un miera veicināšanas instrumenta (IcSP) satvarā; uzsver, ka šīs darbības 
būtu jāveic vispārēja drošības sektora reformu procesa kontekstā; pauž stingrāku 
mudinājumu pēc īstermiņa stabilizācijas darbībām īstenot IcSP vai citu instrumentu 
finansētas ilgtermiņa darbības;

419. ņem vērā Revīzijas palātas analītisko pārskatu par Eiropas aizsardzību un atbalsta tajā 
iekļautos ieteikumus; aicina Komisiju kā Līgumu izpildes uzraudzītāju nodrošināt visu 
to Savienības aizsardzības centienu saskaņotību, kuri tiek veikti, lai īstenotu Savienības 
darbību KDAP satvarā (PESCO, EDIDP, EAF, CARD u. c.), un nodrošināt 
savietojamību un sinerģiju ar NATO;

420. aicina Komisiju izvērtēt to, vai bija likumīgi, pieņemot Padomes lēmumus par EAA un 
PESCO izveidi, atņemt Eiropas Parlamentam iespēju lemt par attiecīgo budžetu; 
atgādina, ka LES 45. panta 2. punktā un 46. panta 2. punktā ir noteikts, ka lēmumus 
pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu bez veto tiesībām; atgādina, ka atņemt EP 
iespēju lemt par budžetu saskaņā ar LES 42. pantu var tikai attiecībā uz darbības 
izdevumiem un ka tam ir vajadzīgs vienprātīgs Padomes lēmums; uzsver, ka Padome 
nekad nav pieņēmusi šādu lēmumu;

421. uzstāj, ka ir cieši jāuzrauga Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā līdzekļu izmantošana, 
nodrošinot, lai šie līdzekļi tiktu precīzi novirzīti bēgļu projektiem un netiktu izmantoti 
nekādiem citiem mērķiem; aicina Komisiju regulāri ziņot budžeta lēmējinstitūcijai par 
finansēto darbību atbilstību mehānisma juridiskajam pamatam;

Attīstība un sadarbība

422. mudina Savienību un dalībvalstis, kad tās Eiropas Fonda ilgtspējīgai attīstībai darbības 
ietvaros īsteno mērķi radīt jaunattīstības valstīs labvēlīgu vidi privātu investoru 
uzņēmējdarbībai, atturēties no tādas prakses atbalstīšanas, kas atvieglo starptautisku 
korporāciju un privātpersonu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas; turklāt uzsver 
parādsaistību risku, kas saistīts ar to, ka Savienība arvien vairāk izmanto finansējuma 
apvienošanu, jo īpaši Subsahāras Āfrikā un Karību jūras reģiona valstīs, kuru rīcībā 
esošie ieņēmumi parāda apkalpošanai ir ierobežoti; aicina Savienību un tās dalībvalstis 
efektīvi un konsekventi cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, agresīvu 
nodokļu apiešanas praksi un kaitējošu nodokļu konkurenci, darbojoties saskaņā ar 
principu “politikas saskaņotība attīstībai”;

Nodarbinātība un sociālās lietas

423. norāda, ka attiecībā uz Eiropas Sociālo fondu (ESF), Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu 
(JNI) un Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (FEAD) ir pārtrauktas trīs 
Apvienotajai Karalistei, Itālijai un Ungārijai paredzētās ESF/JNI programmas un viena 
Itālijai paredzētā FEAD programma, un tā rezultātā 2018. gadā tika pārtraukti vairāki 
maksājumi; norāda, ka attiecīgajām dalībvalstīm tika nosūtītas 33 brīdinājuma vēstules;

424. pieņem zināšanai to, ka 2018. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ievērojami 
palielinājās brīdinājuma vēstuļu un pārtraukto maksājumu skaits, kas skaidrojams gan ar 
to, ka 2018. gada februārī tika saņemts lielāks skaits apliecinājumu pakešu, gan ar gada 
gaitā veikto atbilstības revīziju rezultātiem;
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425. atgādina, ka joprojām ir jāīsteno 10 ar īpašajiem ziņojumiem saistīti ieteikumi (viens 
saistībā ar Īpašo ziņojumu Nr. 16/2016 “ES izglītības mērķi: programmas saskaņotas, 
bet darbības rezultātu mērīšanā ir trūkumi”, divi saistībā ar Īpašo ziņojumu Nr. 14/2016 
“ES politikas iniciatīvas un finansiālais atbalsts romu integrācijai: pēdējā desmitgadē 
panākts ievērojams progress, taču dalībvalstīm jāiegulda papildu darbs” un septiņi 
saistībā ar Īpašo ziņojumu Nr. 6/2018 “Darba ņēmēju brīva pārvietošanās — šī 
pamatbrīvība ir nodrošināta, bet mērķtiecīgāka ES līdzekļu novirzīšana sekmētu darba 
ņēmēju mobilitāti”), un lielākā daļa no tiem bija jāīsteno līdz 2019. gada 
31. decembrim; jo īpaši pieņem zināšanai Īpašo ziņojumu Nr. 14/2016, saskaņā ar kuru 
lielākā daļa projektu tikusi veikta, kā plānots, bet ne vienmēr tikuši piemēroti 
paraugprakses kritēriji, kas veicina romu veiksmīgu iekļaušanu, un bija sarežģīti 
uzraudzīt sniegumu; atgādina, ka stabilu un vispusīgu ar romiem saistītu datu trūkums ir 
problēma ne tikai saistībā ar projektiem, bet arī ar politikas veidošanu ES un valstu 
līmenī; pauž nožēlu par to, ka šī situācija, iespējams, nemainīsies, ja vien tā netiks 
strauji risināta;

426. atgādina par konstatējumiem Revīzijas palātas Īpašajā ziņojumā Nr. 5/2019 (“Eiropas 
atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (FEAD): vērtīgs atbalsts, bet tā ieguldījums 
nabadzības mazināšanā vēl nav noteikts”), jo īpaši Revīzijas palātas secinājumu par to, 
ka papildus nabadzības mazināšanai ar pārtikas palīdzību (kas veido 83 % no FEAD 
budžeta) FEAD inovatīvie sociālās politikas elementi piedāvā dalībvalstīm iespējas 
veicināt sociālo iekļaušanu; 

427. atgādina arī to, ka saskaņā ar Revīzijas palātas īpašajā ziņojumā Nr. 5/2019 
norādītajiem pieejamajiem datiem fonds ir radījis ievērojamu ietekmi gandrīz visās 
dalībvalstīs un ka FEAD nodrošinātā pārtika, materiālā palīdzība un sociālās iekļaušanas 
pasākumi maina apstākļus vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem, tostarp tiem, kuri, iespējams, 
nesaņemtu vispārējo sociālo palīdzību vai kuriem ir nepieciešams tūlītējs atbalsts; 
uzsver arī to, ka saskaņā ar pārtikas banku sniegto informāciju FEAD finansē trešo daļu 
no to nodrošinātās pārtikas un ka FEAD ļauj mazināt atkarību no neregulāras ziedojumu 
plūsmas un tādējādi ļauj labāk plānot konkrētu pārtikas produktu pārdali;

428. tomēr norāda, ka ierobežotās FEAD uzraudzības un ES mēroga datu trūkuma dēļ tā 
ieguldījums nabadzības mazināšanā vēl nav kvantitatīvi pierādīts, un atgādina, ka 
Komisijai ir jāuzlabo savāktie dati, lai labāk atspoguļotu FEAD kā Eiropas solidaritātes 
vektora un veida, kā palīdzēt novērst sociālās atšķirības Savienībā, relatīvo nozīmi;

429. norāda, ka FEAD vidusposma novērtējuma ziņojumā tika konstatēti vairāki trūkumi tā 
īstenošanā un ka Revīzijas palāta ierosināja mērķtiecīgāk izmantot šo fondu to cilvēku 
labā, kuriem tas visvairāk nepieciešams; atgādina arī par to, ka vidusposma novērtējumā 
tika pausts viedoklis, ka varētu vēl vairāk izmantot atbalsta pasākumu nodrošināšanu un 
uzraudzību;

430. atgādina, ka saskaņā ar secinājumiem Revīzijas palātas Īpašajā ziņojumā Nr. 6/2019 
“Krāpšanas problēmu risināšana ES kohēzijas izdevumos: vadošajām iestādēm 
jānostiprina atklāšana, rīcība un koordinācija” vadošajām iestādēm joprojām ir 
jānostiprina krāpšanas atklāšana, rīcība un koordinācija, lai gan ir uzlabojies tas, kā šīs 
iestādes atklāj krāpšanas risku Savienības kohēzijas fondos (tostarp ESF) un izstrādā 
preventīvus pasākumus;
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431. norāda, ka saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju EaSI vidusposma novērtējums 
parādīja, ka šīs programmas mērķi joprojām ir būtiski un ka tā efektīvi sasniedz 
attiecīgās ieinteresētās personas, radot labus rezultātus un panākot mērķus, jo īpaši 
pašreizējā sarežģītajā sociālekonomiskajā situācijā, ko iezīmē finanšu un ekonomikas 
krīzes sekas; norāda arī to, ka, lai gan trīs apakšprogrammas (Progress, EURES un 
“Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība”), šķiet, darbojas neatkarīgi, ir apzinātas 
dažas jomas, kurās varētu palielināt efektivitāti (sinerģiju);

432. norāda, ka EaSI vidusposma novērtējumā tika uzsvērti vairāki veidi, kā uzlabot 
programmas īstenošanu, jo īpaši vienkāršojot procedūras, uzlabojot iekšējo 
konsekvenci, palielinot elastību, pievēršoties grupām, kurām nepieciešams īpašs 
atbalsts, un veidojot saiknes ar citiem fondiem, un mudina Komisiju rīkoties šajā jomā; 
jo īpaši uzstāj, ka EaSI sadaļā ietvertajā ESF+ būtu jāiekļauj virkne uzlabojumu 
minētajos jautājumos;

Vide

433. uzsver, ka no visiem maksājumiem, ko DG ENV veica 2018. gadā, to maksājumu daļa, 
kuri tika veikti pēc tiesību aktos noteiktajiem termiņiem, sasniedza 8,20 % 
(2017. gadā — 5,85 % un 2016. gadā — 3,92 %); jo īpaši pauž nožēlu par to, ka lielāki 
maksājumu kavējumi 2018. gadā bija vērojami programmā “LIFE” (10,3 % 
salīdzinājumā ar 5,8 % 2017. gadā un 3,9 % 2016. gadā);

434. atzīmē, ka 2018. gadā DG ENV gada darbības pārskatā norādītais vidējais atlikušo 
kļūdu īpatsvars ir 0,09 %, kas nepārsniedz būtiskuma slieksni, proti, 2 %;

435. norāda, ka DG ENV savā gada darbības pārskatā ir uzsvēris, ka noteikumi lēmumā 
izmantot ārpakalpojumus, sadarbojoties ar Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūru 
(EASME), attiecībā uz personālu liecina par to, ka DG ENV nepietiek darbinieku, lai 
varētu pilnvērtīgi īstenot ar programmu “LIFE” saistītos pasākumus, un tādēļ varētu būt 
nepieciešams turpināt šā ģenerāldirektorāta darba metožu un kārtības pārskatīšanu;

436. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā tikai 0,93 % no visiem DG CLIMA maksājumiem tika 
veikti, kavējot tiesību aktos noteiktos termiņus (2017. gadā — 3,9 %);

437. uzsver, ka DG CLIMA un DG BUDG uzrauga, kā tiek sasniegts 20 % mērķrādītājs 
attiecībā uz klimata politikas aspektu integrēšanu daudzgadu finanšu shēmā (DFS), 
un ka DG CLIMA atbalsta klimata politikas apsvērumu integrēšanu citu 
ģenerāldirektorātu darbībā; atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā ar klimatu saistītām 
darbībām tika tērēti 20,1 % no Savienības budžeta, taču pauž nožēlu par to, ka 
2019. gada sākumā joprojām tika lēsts, ka pašreizējā DFS periodā, raugoties uz 
pastāvošo Savienības budžeta īstenošanas tendenci, tie būtu tikai 19,7 %;

438. pauž nopietnas bažas par to, ka DG CLIMA 2018. gada darbības pārskatā ir atkārtoti 
iekļauta ar reputāciju un juridiskiem, finansiāliem un institucionāliem apsvērumiem 
saistītā atruna, kas attiecas uz būtiskiem drošības riskiem, kuri konstatēti ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) Savienības reģistra uzturēšanas un darbības 
sistēmā un par kuriem gada darbības pārskatos tiek ziņots jau kopš 2010. gada, tam 
apstiprinoties 2018. gada riska novērtējuma procedūrā; pauž nožēlu par šīs atrunas 
nesamērīgi ilgo izmantošanu; aicina Komisiju ātri atrisināt minēto situāciju;
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Sabiedrības veselība, pārtikas nekaitīgums, dzīvnieku veselība un labturība un augu 
veselība

439. uzsver, ka sabiedrības veselības jomā publiskais iepirkums ir vissvarīgākais finanšu 
pārvaldības instruments un ka 2018. gadā saistību un maksājumu apropriācijas tika 
izlietotas pilnībā; uzsver, ka pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā budžetu 
lielā mērā īsteno, piešķirot dalībvalstīm tiešas dotācijas, un ka saistību un maksājumu 
izpildes līmenis sasniedza attiecīgi 99,0 % un 98,6 %;

440. atzīmē, ka DG SANTE 2018. gada darbības pārskatā norādītais vidējais atlikušo kļūdu 
īpatsvars ir 1,9 %, kas nepārsniedz būtiskuma slieksni (2 %);

441. ar bažām norāda, ka ar dotāciju pārvaldību saistīto maksājumu daļa, kurus DG SANTE 
veicis savlaicīgi, laikposmā no 2016. gada līdz 2018. gadam ir samazinājusies no 97 % 
līdz 83 %;

442. norāda uz problēmām, kuras DG SANTE ir konstatējis savā gada darbības pārskatā 
saistībā ar trešās Savienības programmas veselības jomā 2014.–2020. gadam 
(“Veselības programma”) īstenošanu; norāda, ka šīs problēmas ir saistītas ar Veselības 
programmas pašreizējo finansēšanas mehānismu, kas pieļauj tikai uz projektiem 
orientētu finansējumu un var negatīvi ietekmēt īstenojamo pasākumu ilgtspējību ilgākā 
termiņā, un ar dažu Veselības programmas mehānismu sarežģītību, piemēram, kopīgi ar 
dalībvalstīm īstenotajām darbībām, kurās no darbības sākotnējās plānošanas līdz tās 
faktiskajai sākšanai var paiet ilgs laiks; norāda uz Eiropas Revīzijas palātas 
secinājumiem Īpašajā ziņojumā Nr. 21/2019 par rezistenci pret antimikrobiāliem 
līdzekļiem (AMR), no kura izriet, ka Komisijas un aģentūru darbības ir ļāvušas gūt 
zināmu progresu, piemēram, ar veterināriju un pārtiku saistītos jautājumos; tomēr pauž 
nožēlu par to, ka saskaņā ar šo pašu ziņojumu līdz šim ir maz pierādījumu tam, ka slogs, 
ko veselības kontekstā rada rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem, Savienībā būtu 
samazināts;

Transports un tūrisms

443. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā tika pabeigts 2017. gada EISI transporta sadaļas 
finansējuma apvienošanas uzaicinājums, izmantojot inovatīvu pieeju un darot pieejamas 
ES dotācijas, kuru kopējais indikatīvais budžets bija 1,35 miljardi EUR un kuras bija 
paredzēts apvienot ar finansējumu no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF), 
Eiropas Investīciju bankas, valsts attīstību veicinošām bankām vai privātiem 
ieguldītājiem; uzskata, ka ir jāveic šādu projektu ex post novērtējums, lai novērtētu šīs 
inovatīvās pieejas efektivitāti; norāda, ka otrajā priekšlikumu iesniegšanā, kuras termiņš 
bija 2018. gada aprīlī un kura bija vērsta uz inovāciju un jaunu tehnoloģiju projektiem, 
jo īpaši alternatīvo degvielu jomā, Komisijas tīras mobilitātes politikas atbalstam tika 
atlasīti 35 projekti, kuriem no EISI finansējuma tika piešķirti kopumā 
404,8 miljoni EUR; norāda uz nepieciešamību panākt, lai atbalsta saņēmēji labāk 
izprastu EISI attiecināmības noteikumus, jo īpaši skaidri vēršot atbalsta saņēmēju 
uzmanību uz atšķirību starp īstenošanas līgumiem un apakšuzņēmuma līgumiem; 
atgādina, ka finanšu instrumenta satvarā izmantoto līdzekļu summa nav vienīgais 
kritērijs tā snieguma novērtēšanai, un aicina Komisiju padziļināt tās veikto novērtējumu 
par panākumiem, kas gūti, īstenojot ES finansētos transporta projektus, un novērtēt to 
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pievienotās vērtības aspektu un uz rezultātiem orientētos izdevumus;

444. norāda, ka, apritot pašreizējā 2014.–2020. gada plānošanas perioda piektajam gadam, 
līdz 2019. gada janvārim faktiski bija izmaksāti tikai aptuveni 23 % no sākotnēji 
piešķirtajiem līdzekļiem, un tas liek apšaubīt iespējamību, ka EISI tiks izmantots visā 
pilnībā; atkārtoti norāda — lai novērstu maksājumu kavējumus, saistību atcelšanu un 
atmaksājumus, kas plānošanas perioda beigās, kad laika trūkuma dēļ šos līdzekļus 
nebūtu iespējams novirzīt citiem projektiem, būs uzkrājušies ievērojamā apmērā, ir 
būtiski, lai INEA cieši uzraudzītu projektu tehnisko un finansiālo īstenošanu, tādējādi 
ļaujot savlaicīgi veikt efektīvus koriģējošos pasākumus; atkārtoti norāda uz Revīzijas 
palātas ieteikumiem Komisijai un INEA nodrošināt projektu atlases procedūru lielāku 
saskaņotību un pārredzamību, radīt labākus apstākļus savlaicīgai programmu 
īstenošanai un pārveidot snieguma satvaru tā, lai būtu iespējams labāk uzraudzīt 
projektu rezultātus;

445. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 30/2018, kurā secināts, ka uz 
galvenajiem sabiedriskā transporta veidiem attiecas ES regulas un tādējādi ES pasažieru 
tiesību regulējums ir unikāls visā pasaulē; tomēr pauž nožēlu par Revīzijas palātas 
secinājumu, ka daudzi pasažieri nebija pietiekami informēti par savām tiesībām un bieži 
vien nevarēja tās izmantot ar noteikumu izpildi saistītu problēmu dēļ; tādēļ atkārtoti 
uzsver Revīzijas palātas prasību uzlabot ES pasažieru tiesību regulējuma saskaņotību, 
skaidrību un efektivitāti, veikt pasākumus, lai veicinātu efektīvāku un pārredzamāku 
informācijas kampaņu organizēšanu, un nodrošināt valstu izpildstruktūrām vēl vairāk 
instrumentu pasažieru tiesību īstenošanai;

446. atkārtoti prasa, lai Komisija, ņemot vērā dažādos finansējuma avotus, nodrošinātu 
vieglu piekļuvi projektiem, izveidojot vienotu kontaktpunktu, kas ļautu iedzīvotājiem 
gūt skaidru pārskatu par Savienības un ESIF līdzfinansēto infrastruktūru attīstību un tām 
paredzēto līdzekļu piešķiršanu; šiem vienotajiem kontaktpunktiem ir jābūt plašām 
koordinēšanas pilnvarām, kurās noteicošie ir ES noteikumi, un daudzvalodu dimensijai, 
un tie atvieglos visu ietekmes uz vidi novērtējumu pārvaldību; norāda, ka 2014.–
2020. gada daudzgadu finanšu shēmas piektajā gadā ESIF līdzekļu apgūšana joprojām 
bija lēnāka, nekā plānots; uzsver, ka kļūdas ir atklātas atbalsta saņēmēja līmenī, tāpēc ir 
vajadzīgs vairāk norādījumu par izmaksu attiecināmību;

447. uzsver, ka transporta infrastruktūras politika sniedz skaidru iespēju palielināt sinerģiju 
starp aizsardzības un civilajām vajadzībām un TEN-T; atzinīgi vērtē militārās 
mobilitātes pīlāra iekļaušanu TEN-T politikā, 2018. gada martā pieņemot rīcības plānu, 
un Komisijas priekšlikumu iekļaut EISI 2021.–2027. gada budžetā jaunu finansējumu 
militārās mobilitātes vajadzībām 6,5 miljardu EUR apmērā; uzsver, ka ir svarīgi analizēt 
plaisu starp militārajām un TEN-T prasībām, lai izstrādātu sistēmu tādu divējāda 
lietojuma infrastruktūras projektu sagatavošanai, kurus varētu atbalstīt no EISI 2021.–
2027. gada budžeta, un stiprināt TEN-T; atkārtoti norāda, ka šī attīstība liecina par TEN-
T stratēģisko nozīmi Savienības infrastruktūras integrācijā, lai panāktu ātru un 
netraucētu mobilitāti visā kontinentā, kā arī stiprinātu mūsu spēju reaģēt uz ārkārtas 
situācijām, piemēram, humanitārajām krīzēm, dabas katastrofām vai civilām ārkārtas 
situācijām, tādējādi vēl vairāk attīstot iekšējo tirgu;

448. atzinīgi vērtē to, ka ir sākti jauni projekti, kuri ir vērsti uz mobilitāti pilsētās, efektīvu 
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loģistiku un infrastruktūru, tostarp ostu turpmāko attīstību, un kuru vērtība ir aptuveni 
105 miljoni EUR, no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” satvarā 2017. gadā 
izsludinātā uzaicinājuma; atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemta pamatprogrammas “Apvārsnis 
2020” transporta jomas trīs gadu darba programma laikposmam no 2018. gada līdz 
2020. gadam; atkārtoti norāda uz Revīzijas palātas ieteikumu izstrādāt ES mēroga ostu 
attīstības plānu attiecībā uz galvenajām ostām un pārskatīt galveno ostu skaitu;

Reģionālā attīstība

449. uzsver, ka pārkāpumi Eiropas Savienības budžeta izpildē automātiski nenozīmē 
krāpšanu un ka, pirms saņēmējiem tiek piemērotas finanšu korekcijas, ir jāveic rūpīga 
revīzijas rezultātu analīze; aicina Komisiju īstenot savu krāpšanas apkarošanas stratēģiju 
un turpināt atbalstīt dalībvalstis un palīdzēt tām īstenot krāpšanas apkarošanas 
pasākumus, tostarp analizēt pārkāpumus, par kuriem dalībvalstis ziņojušas saistībā ar 
Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondiem);

450. aicina Komisiju iesniegt detalizētu analīzi par iemesliem, kuru dēļ dažos reģionos ir 
zems finansējuma apguves līmenis, un izvērtēt konkrētus veidus, kā novērst strukturālās 
problēmas, kas ir minētās nelīdzsvarotības pamatā, un pastiprināt tehnisko palīdzību uz 
vietas; uzsver, ka elastīgums un vienkāršāki noteikumi var uzlabot ESI fondu lietderību 
un efektivitāti;

451. aicina Komisiju un Padomi 2020. gada pirmajā pusē izstrādāt rīcības plānu ESI fondu 
īstenošanas paātrināšanai pašreizējā plānošanas periodā, paredzot skaidrus stimulus 
pieejamo līdzekļu efektīvai apgūšanai, Savienības stratēģisko mērķu, jo īpaši 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas un — saskaņā ar Parīzes nolīguma 
mērķiem — cīņas pret klimata pārmaiņām pastiprināšanai;

Lauksaimniecība un lauku attīstība

452. aicina Revīzijas palātu izstrādāt īpašo ziņojumu par zemes piesavināšanos un tās 
iespējamo ietekmi uz KLP;

453. atgādina Komisijai, ka pastāv būtiska atšķirība starp kļūdu veidiem, piemēram, starp 
netīšu nolaidību un krāpšanas gadījumiem; atgādina, ka lielākā daļa atbalsta saņēmēju ir 
mazas un vidējas lauku saimniecības un ka sarežģīts regulējums palielina netīšas 
nolaidības risku, kas arī būtu jāņem vērā, gatavojot faktiskā kļūdu īpatsvara aplēses;

454. uzsver, ka KLP intervenču pareiza īstenošana ir cieši saistīta ar to, kā saņēmēji pilda 
Savienības līmenī noteiktās saistības; uzsver, ka lielāka dalībvalstu elastība KLP 
subsīdiju piešķiršanā varētu novest pie valstu īstermiņa politiskām interesēm un vēl 
vairāk saasināt pārkāpumus, un tādēļ mudina Komisiju nepieļaut KLP renacionalizāciju, 
jo īpaši attiecībā uz sistēmu, ar kuru uzrauga, vai individuālie saņēmēji atbilst 
noteikumiem par tiesībām saņemt atbalstu, lai saglabātu Savienības uzticamību, tai 
pārvaldot vienu no savām galvenajām publiskās politikas jomām;

Kultūra un izglītība

455. pauž gandarījumu par Eiropas Revīzijas palātas Īpašajā ziņojumā Nr. 22/2018 
“Mobilitāte saskaņā ar programmu “Erasmus+”” izteikto secinājumu, ka programma 
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pozitīvi ietekmē dalībnieku attieksmi pret Savienību un rada daudzveidīgu Eiropas 
pievienoto vērtību; tomēr uzsver arī to, ka jāpieliek turpmāki pūliņi, lai rādītājus pilnībā 
saskaņotu ar mērķiem, un ka ir nepieciešams vienkāršot pieteikšanās un ziņojumu 
sniegšanas procesu; 

456. atzinīgi vērtē programmas “Erasmus+” pozitīvo ietekmi nelabvēlīgā situācijā esošu 
cilvēku iekļaušanas veicināšanā, kā norādīts Revīzijas palātas Īpašajā ziņojumā 
Nr. 22/2018; prasa šajā jomā uzlabot noteikumus, ziņošanu un uzraudzību, lai 
nodrošinātu programmas “Erasmus+”, kā arī Eiropas Solidaritātes korpusa un 
programmas “Radošā Eiropa” iekļaujošo raksturu;

457. uzsver nepieciešamību palielināt programmu “Erasmus+” un “Radošā Eiropa” 
finansējumu, paturot prātā šo programmu panākumus un radīto pievienoto vērtību;

458. pieņem zināšanai to, ka, studentu aizdevumu garantiju mehānismam nedodot gaidītos 
rezultātus, Komisija nolēma pārdalīt attiecīgos līdzekļus;

459. uzsver sekmīgo pieteikumu īpatsvara progresu programmā “Radošā Eiropa” 
salīdzinājumā ar 2017. gadu (31 % apakšprogrammā “Kultūra” un 48 % 
apakšprogrammā “MEDIA”), taču uzsver, ka šo joprojām neapmierinošo rezultātu 
uzlabošanai ir nepieciešams atbilstošāka apmēra finansējums;

460. aicina Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru (EACEA) pievērst 
pienācīgu uzmanību tam, lai vienkāršotu un pielāgotu pieteikšanās procesus 
mērķauditorijām un tādējādi uzlabotu programmu pieejamību;

461. norāda, ka joprojām nepieciešams būtiski uzlabot EACEA iekšējās kontroles sistēmu, kā 
konstatēts programmu “Erasmus+” un “Radošā Eiropa” dotāciju pārvaldības revīzijas 
otrā posma atrunās; aicina EACEA pieņemt visus nepieciešamos koriģējošos 
pasākumus, lai garantētu programmu maksimāli kvalitatīvu īstenošanu;

462. vērš uzmanību uz problēmām, kas Eiropas skolām radīsies, Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei (turpmāk — “Apvienotā Karaliste”) izstājoties no 
Savienības, un aicina Komisiju un Eiropas skolas ziņot Kultūras un izglītības komitejai 
par stāvokli saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos un par to, kā tās plāno turpināt 
Eiropas skolās piedāvāt augstas kvalitātes mācību nodarbības angļu valodā pēc 
Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības;

463. norāda uz sieviešu nepietiekamo pārstāvību (31 %) EACEA vidējā līmeņa vadošajos 
amatos; aicina Aģentūru 2020. gadā sasniegt 40 % mērķrādītāju;

Tiesiskums, brīvība un iekšlietas

464. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas īpašo ziņojumu par Savienības atbalstu dalībvalstu 
centieniem apkarot radikalizāciju39, kurus cita starpā finansē no Iekšējās drošības fonda 
(IDF) un programmas “Tiesiskums”; piekrīt Revīzijas palātas viedoklim, ka Komisijai 

39 Īpašais ziņojums Nr. 13/2018 “Vēršanās pret radikalizāciju, kas ved uz terorismu: Komisija risināja 
dalībvalstu vajadzības, tomēr koordinēšanā un izvērtēšanā bija daži trūkumi”.
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būtu jāuzlabo Savienības finansēto darbību, ar kurām tiek risināta radikalizācijas 
problēma, vispārējas koordinēšanas sistēma, jāpalielina praktiskais atbalsts dalībvalstu 
praktiķiem un politikas veidotājiem un jāuzlabo rezultātu izvērtēšanas sistēma;

465. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta nav konstatējusi lielas nepilnības Komisijas 
grāmatojumu noskaidrošanas procedūrās attiecībā uz Patvēruma, migrācijas un 
integrācijas fondu (AMIF) un IDF un ka tā piekrīt Komisijas grāmatojumu 
noskaidrošanas lēmumiem; tomēr pauž nožēlu par to, ka no 18 Revīzijas palātas 
pārbaudītajiem darījumiem trijos bija kļūdas un no tiem vienā AMIF dalītās pārvaldības 
darījumā kļūdu īpatsvars bija 9,4 %; mudina Komisiju pievērsties Revīzijas palātas 
konstatētajiem sistēmiskajiem trūkumiem, piemēram, jautājumam par to, ka, veicot 
maksājumu pieprasījumu ex ante administratīvās pārbaudes, netika veiktas apliecinošo 
dokumentu ex post pārbaudes; aicina dalībvalstis uzlabot līdzekļu saņēmēju organizēto 
iepirkuma procedūru likumības un pareizības pārbaudes;

Sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesība

466. uzsver, ka visās politikas jomās būtu jāintegrē un jānodrošina sieviešu tiesības un 
dzimumu līdztiesības perspektīva; tādēļ atkārtoti aicina ievērot dzimumu līdztiesības 
principu darbā ar budžetu visos budžeta procesa posmos, tostarp budžeta izpildē un tās 
novērtēšanā;

467. pauž nožēlu par pēdējos gados vērojamo tendenci samazināt Savienības līdzekļus pret 
sievietēm un meitenēm vērstas visu veidu vardarbības apkarošanai un atkārtoti prasa 
palielināt resursus “Daphne” īpašajam mērķim; atkārtoti aicina izveidot atsevišķu 
budžeta pozīciju programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” konkrētajam mērķim, 
kas saistīts ar programmu “Daphne”; pieņem zināšanai progresu, kas gūts, izstrādājot 
Savienības mēroga apsekojumu, kurā paredzēta kopīga metodika un anketa, lai visās 
Savienības dalībvalstīs regulāri vāktu salīdzināmus datus par vardarbību, kas saistīta ar 
dzimumu; cer 2019. gadā izvērtēt pirmos apsekojuma izmēģinājuma projektā gūtos 
rezultātus, lai varētu, kā paredzēts, 2020.–2021. gadā sākt apsekojuma īstenošanu;

468. aicina izpētīt sinerģiju starp šīm Savienības iekšējām un ārējām programmām, lai 
nodrošinātu saskaņotu un nepārtrauktu pieeju politikas pasākumiem gan Savienībā, gan 
ārpus Savienības, piemēram, sieviešu dzimumorgānu kropļošanas gadījumā.
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ĀRLIETU KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, 
III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras
(2019/2055(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Vangelis Meimarakis

IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka Eiropas Revīzijas palāta (“Revīzijas palāta”) 2018. gadam nav aprēķinājusi 
aptuveno kļūdu līmeni izdevumiem 4. izdevumu kategorijā; pilnībā atbalsta Revīzijas 
palātas ieteikumus; jo īpaši uzsver to, ka Revīzijas palātai vajadzētu būt iespējai piekļūt 
visiem attiecīgajiem dokumentiem, lai varētu veikt savu darbu, tostarp, ja līdzekļi tiek 
izmaksāti ar starptautisku organizāciju starpniecību; atbalsta Revīzijas palātas ieteikumu 
stiprināt starptautisko organizāciju pienākumu nosūtīt nepieciešamos dokumentus;

2. pieņem zināšanai Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 32/2018 “Eiropas Savienības 
Ārkārtas trasta fonds Āfrikai: elastīgs, bet trūkst mērķtiecības”; aicina Komisiju 
nekavējoties īstenot atlikušos ieteikumus; uzsver nepieciešamību nodrošināt, ka ar 
Savienības trasta fondu finansētie projekti papildina darbības, ko veic ar citiem ES 
instrumentiem, un darbības, ko finansē dalībvalstis vai citi līdzekļu devēji; norāda uz 
dalībvalstu un citu līdzekļu devēju iemaksu zemo līmeni, kas liek apšaubīt ES trasta 
fonda izmantošanas jēgu;

3. atzinīgi vērtē pilsoniskās sabiedrības centienus visā pasaulē veicināt un aizstāvēt 
cilvēktiesības, jo īpaši laikā, kad sarūk pilsoniskās sabiedrības telpa un tiek apšaubīts 
cilvēktiesību universālums; ņem vērā Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 35/2018 
“NVO izmantotā ES finansējuma pārredzamība: ir jādara vairāk”; uzsver Revīzijas 
palātas konstatējumu, ka ārējās darbības jomā Komisijas izraudzītie NVO vadītie 
projekti kopumā ir pārredzami un ka Komisija datus par humāno un attīstības palīdzību 
lielākoties sniegusi atbilstoši starptautiskajiem pārredzamības standartiem; tomēr ņem 
vērā Revīzijas palātas ziņojuma konstatējumus attiecībā uz to, ka Komisija varētu 
uzlabot pārredzamību attiecībā uz to, kā NVO īsteno Savienības līdzekļus; uzsver, ka uz 
NVO attiecas tādas pašas pārredzamības prasības kā uz citiem līdzekļu saņēmējiem; 
aicina Komisiju turpināt uzlabot savas sistēmas NVO piešķirto līdzekļu izmantošanas 
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uzraudzībai un nodrošināt un pārbaudīt noteikumu un procedūru pareizu un 
konsekventu piemērošanu saskaņā ar Revīzijas palātas ieteikumiem, radot iespēju 
novērtēt arī visu īstenojošo dalībnieku deklarētās izmaksas; šajā sakarā atzinīgi vērtē to, 
ka 2019. gada martā tika izveidota publiska tīmekļa vietne EU Aid Explorer, kurā 
apkopoti visi publicētie dati par Savienības iestāžu un dalībvalstu sniegto ārējo 
palīdzību; uzsver, ka ir svarīgi, lai nākamajā daudzgadu finanšu shēmā (DFS) būtu 
uzlabots Savienības atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizācijām;

4. attiecībā uz Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA II) norāda, ka 
pievienošanās procesā esošo valstu administratīvajā kapacitātē joprojām ir trūkumi un tā 
rezultātā netiešajā pārvaldībā ir grūtības apgūt līdzekļus; uzsver, ka, kā norādīts 
Revīzijas palātas 2018. gada īpašajā ziņojumā par IPA finansējumu Turcijai, progress 
tādās sensitīvās jomās kā tiesiskums un pilsoniskā sabiedrība ir atkarīgs ne tikai no IPA 
finansējuma, bet jo īpaši no iestāžu politiskās gribas; ar bažām norāda, ka ar IPA 
līdzekļiem Turcijai tik tikko tika pievērsta uzmanība pamatvērtībām, tostarp preses 
brīvībai un tiesu sistēmas objektivitātei; uzskata, ka tagad nekā jebkad agrāk ir svarīgi, 
lai Komisija izmantotu nosacījumu mehānismu, atbalstot reformas tādās prioritārās 
nozarēs kā tiesiskums un pārvaldība Turcijā;

5. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā grozītā Stabilitātes un miera veicināšanas instrumenta 
(IcSP) satvarā tika sākti pirmie spēju veidošanas pasākumi; uzsver to, ka šīs darbības 
būtu jāveic vispārējā drošības sektora reformu procesa kontekstā; pauž stingrāku 
mudinājumu pēc īstermiņa stabilizācijas darbībām īstenot IcSP vai citu instrumentu 
finansētas ilgtermiņa darbības;

6. ņem vērā Revīzijas palātas analītisko pārskatu par Eiropas aizsardzību un atbalsta tajā 
iekļautos ieteikumus; aicina Komisiju kā Līgumu izpildes uzraudzītāju nodrošināt visu 
to Savienības aizsardzības centienu saskaņotību, kas tiek veikti, lai īstenotu Savienības 
darbību KDAP satvarā (PESCO, EDIDP, EAF, CARD u. c.), un nodrošināt 
savietojamību un sinerģiju ar NATO; uzskata, ka nākamajā DFS starp Savienības 
galvenajiem mērķiem ir jābūt konkurētspējīgam Eiropas aizsardzības tehniskajam un 
rūpnieciskajam pamatam, dalībvalstu militāro spēju uzlabošanai un Eiropas aizsardzības 
savienības veidošanai; aicina veikt neatkarīgākus un publiski pieejamus novērtējumus 
par ES civilajiem un militārajiem drošības pasākumiem, jo īpaši ES militārās apmācības 
misijām, militāro dalībnieku spēju veidošanu trešās valstīs (CBDSD, izmantojot IcSP) 
un robežu un migrācijas pārvaldības pasākumiem;

7. aicina Komisiju izvērtēt to, vai bija likumīgi, pieņemot Padomes lēmumus par EAA un 
PESCO izveidi, atņemt Eiropas Parlamentam iespēju lemt par šo budžetu; atgādina, ka 
LES 45. panta 2. punktā un 46. panta 2. punktā ir noteikts, ka lēmumus pieņem ar 
kvalificētu balsu vairākumu bez veto tiesībām; atgādina, ka atņemt EP iespēju lemt par 
budžetu saskaņā ar LES 42. pantu var tikai attiecībā uz darbības izdevumiem un ka tam 
ir vajadzīgs vienprātīgs Padomes lēmums; uzsver, ka Padome nekad nav pieņēmusi 
šādu lēmumu;

8. uzstāj, ka ir cieši jāuzrauga Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā līdzekļu izmantošana, 
nodrošinot, ka šie līdzekļi tiek precīzi novirzīti bēgļu projektiem un netiek izmantoti 
nekādiem citiem mērķiem; aicina Komisiju regulāri ziņot budžeta lēmējinstitūcijai par 
finansēto darbību atbilstību mehānisma juridiskajam pamatam;
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9. pauž bažas par to, ka Savienības finansētie projekti nav pamanāmi, un uzsver, ka ir 
jāuzlabo Savienības finanšu instrumentu pamanāmība un jāuzlabo to savstarpējā 
papildināmība;

10. pauž nožēlu par elastības trūkumu administratīvajās un budžeta/finanšu procedūrās 
attiecībā uz civilajām KDAP misijām; atkārtoti pauž viedokli, ka Komisijai būtu 
jāievieš īpaši iepirkuma noteikumi KDAP satvarā īstenotiem krīzes pārvaldības 
pasākumiem, lai veicinātu ātru un elastīgu misiju norisi.
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ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, 
III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras
(2019/2055(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Charles Goerens

IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka Savienības izdevumu likumība ir viens no pareizas finanšu pārvaldības 
pamatprincipiem;

2. uzsver, ka Savienības mērķis izveidot vienlīdzīgu partnerību ar partnervalstīm nozīmē 
to, ka ir pilnībā jāievēro atbildības princips atbilstoši Savienības starptautiskajām 
saistībām attiecībā uz palīdzības efektivitāti; atkārtoti pauž bažas par attīstības 
finansējuma izmantošanu ar attīstību nesaistītiem mērķiem un uzsver, ka finansējums, 
kas neatbilst oficiālās attīstības palīdzības (OAP) kritērijiem, ir jāgūst no citiem 
instrumentiem, nevis no attīstības sadarbības instrumenta (ASI); jo īpaši mudina 
Savienību un tās dalībvalstis neizvirzīt palīdzības saņemšanai nosacījumus, kas saistīti 
ar migrāciju un tirdzniecības reformām, jo tas ir pretrunā attīstības efektivitātes 
principiem; uzsver, ka ir svarīgi visā ASI ietvaros īstenotajā sadarbībā nodrošināt 
cilvēktiesību standartu ievērošanu, un stingri norāda — lai Savienība varētu ilgtermiņā 
veiksmīgi apkarot nabadzību, tai ir jāpievēršas nabadzības pamatcēloņiem un jāveicina 
iespēju vienlīdzība;

3. pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz Savienības apņemšanos veicināt ilgtspēju un 
īstenot ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), Revīzijas palātas īpašais ziņojums 
Nr. 7/2019 liecina, ka Komisija neziņo par to, kā Savienības budžets un politikas 
virzieni veicina ilgtspējīgu attīstību un IAM sasniegšanu, un neuzrauga šo procesu; 
norāda, ka Komisija nesen ir publicējusi pārdomu dokumentu, kurā izklāstīti 
ilgtspējīgas Eiropas scenāriji; tomēr pauž nožēlu, ka šajā dokumentā nav iekļauta 
trūkumu analīze saistībā ar to, kas vēl Savienībai ir jādara budžeta, politikas un tiesību 
aktu ziņā, un tas arī nesniedz informāciju par Savienības izdevumu programmu 
ieguldījumu IAM īstenošanā;
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4. atzinīgi vērtē to, ka līdz 2018. gadam 20,3 % no Savienības finansētās starptautiskās 
sadarbības un attīstības palīdzības bija paredzēti cīņai pret klimata pārmaiņām; atgādina 
savu nostāju, proti, to, ka turpmāk šo apmēru vajadzētu vairāk nekā divkāršot, lai 
vismaz 45 % no 2021.–2027. gadam ierosinātā kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un 
starptautiskās sadarbības instrumenta (NDICI) finansējuma tiktu piešķirti klimata un 
vides mērķiem; šajā sakarībā prasa uzlabot piekļuvi atjaunojamo energoresursu 
enerģijai un atbalstīt ieguldījumus vides tehnoloģijās, kā arī zināšanu apmaiņu, 
ilgtspējīgu piegādes ķēžu attīstību un aprites ekonomikas turpmāku attīstību, 
starptautiskās partnerības ilgtspējīgai zemes, mežu, ūdens un resursu izmantošanai un 
ieguldījumus civilajā aizsardzībā un agrīnās brīdināšanas sistēmās;

5. atzinīgi vērtē vispārēju budžeta atbalsta izmantošanu, palīdzot jaunattīstības valstīm to 
centienos veikt reformas un sasniegt IAM; tomēr mudina Komisiju skaidrāk novērtēt 
Savienības budžeta atbalsta ieguldījumu IAM sasniegšanā, jo īpaši attiecībā uz 10. IAM 
(mazināta nevienlīdzība), un uzlabot kontroles mehānismus attiecībā uz saņēmējvalstu 
rīcību korupcijas, cilvēktiesību ievērošanas, tiesiskuma un demokrātijas jomā; atgādina, 
ka iekšzemes resursu izmantošana ir attīstības ilgtspējīgas finansēšanas centrālais 
elements un viens no pieciem galvenajiem attīstības uzdevumiem, kas jārisina ar 
budžeta atbalstu; aicina Komisiju pieņemt šim mērķim atbilstošu tirdzniecības un 
investīciju politiku, kas cita starpā nozīmē ņemt vērā ar ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumiem saistītās vismazāk attīstīto valstu bažas par ieņēmumu samazināšanos 
saistībā ar muitas nodokļu atcelšanu un nodrošināt nodokļu uzlikšanas tiesību taisnīgu 
sadali, risinot sarunas par nodokļu un ieguldījumu līgumiem ar jaunattīstības valstīm, jo 
īpaši attiecībā uz to nodokļu ieņēmumu pārdali, kuri tiek gūti no dabas resursiem;

6. prasa palielināt pārskatatbildību un efektivitāti saistībā ar Savienības attīstības 
izdevumiem, jo attīstības rezultāti būtu ne tikai jādefinē, bet arī rūpīgi jāpārbauda un 
jāuzrauga tādos aspektos kā taustāmi rezultāti un ietekme uz attīstību;

7. mudina Savienību un tās dalībvalstis, kad tās īsteno mērķi radīt privātu investoru 
uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi jaunattīstības valstīs Eiropas Fonda ilgtspējīgai attīstībai 
darbības ietvaros, atturēties no tādas prakses atbalstīšanas, kas atvieglo starptautisku 
korporāciju un privātpersonu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas; turklāt uzsver 
parādsaistību risku, ko izraisa tas, ka Savienība arvien vairāk izmanto finansējuma 
apvienošanu, jo īpaši Subsahāras Āfrikā un Karību jūras reģiona valstīs ar ierobežotiem 
ieņēmumiem parādu apkalpošanai; aicina Savienību un tās dalībvalstis efektīvi un 
konsekventi cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, agresīvu nodokļu 
apiešanas praksi un kaitējošu nodokļu konkurenci saskaņā ar principu par politikas 
saskaņotību attīstībai;

8. atzinīgi vērtē starptautisko partnerību komisāres pausto apņemšanos cita starpā iesaistīt 
Eiropas Parlamentu Savienības trasta fondu pārbaudē, uzlabot pārredzamību attiecībā uz 
visu Savienības attīstības sadarbību un tai paredzēto līdzekļu izlietojumu, kā arī 
nodrošināt saskaņotību starp dažādām Savienības politikas jomām.
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NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, 
III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras
(2019/2055(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Tomáš Zdechovský

IEROSINĀJUMI

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

1. atgādina, ka 2018. gads ir priekšpēdējais pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
īstenošanas gads un ka visas finanšu programmas tagad darbojas pilnvērtīgi;

2. ar bažām norāda, ka ir aizkavējušies un nākamajos gados tiks iesniegti maksājumu 
pieprasījumi par būtisku summu un ka tas ir ietekmējis priekšfinansējuma un neizpildīto 
saistību izmantošanu un ietekmēs maksājumu apropriāciju vajadzības nākamās DFS 
sākumā; pieņem zināšanai to, ka Komisija veic pasākumus, lai mazinātu pārmērīgu 
slodzi uz maksājumu apropriāciju līmeni 2021.–2027. gada DFS pirmajos gados;

3. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā pirmo reizi revīzijas iestādes ziņoja par kļūdām, 
izmantojot kopīgu metodoloģiju, par kuru Komisija bija vienojusies ar dalībvalstīm, un 
ka saskaņā ar konstatēto visbiežāk sastopamie pārkāpumu veidi ir neattiecināmi 
izdevumi un publiskā iepirkuma procedūras; norāda, ka pēdējo gadu laikā kopējais 
aplēstais kļūdu līmenis izdevumiem no Savienības budžeta ir konstanti uzlabojies 
(2014. gadā tas bija 4,4 %, 2015. gadā — 3,8 %, 2016. gadā — 3,1 %, 2017. gadā — 
2,4 % un 2018. gadā — 2,6 %);

4. atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Komisija ir īstenojusi lielu daļu no Revīzijas palātas 
turpmākajiem ieteikumiem, un atbalsta Revīzijas palātas apņemšanos saskaņā ar savu 
2018.–2020. gada stratēģiju veikt pēcpārbaudi attiecībā uz visiem lietderības revīzijas 
ieteikumiem, kurus tā pirms trim gadiem ir sniegusi Komisijai;

PIEZĪMES PAR DFS 1.B APAKŠKATEGORIJU “EKONOMIKAS, SOCIĀLĀ UN 
TERITORIĀLĀ KOHĒZIJA”

Vispārīgas piezīmes
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5. uzsver Savienības kohēzijas politikas nozīmi, atbalstot Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
īstenošanu un palīdzot dalībvalstīm un reģioniem gan izmantot jaunas iespējas, gan 
stāties pretī izaicinājumiem, piemēram, globalizācijai, bezdarbam, pārmaiņām 
rūpniecībā, digitalizācijai un nepieciešamībai pēc cilvēku pārkvalifikācijas;

6. norāda, ka Eiropas Revīzijas palāta (“Revīzijas palāta”) konstatēja to, ka 2018. gadā 
dalībvalstis bija pieprasījušas ievērojami lielāku apmēru maksājumu no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondiem), kas ietver Eiropas Sociālo fondu, 
un tas noticis galvenokārt tādēļ, ka 2014.–2020. gada programmu sākuma gados ESI 
fondu maksājumu pieprasījumu līmenis bija relatīvi zems; tajā pašā laikā norāda, ka 
attiecībā uz šiem fondiem līdzekļu apgūšana joprojām bija lēnāka, nekā plānots; šī 
iemesla dēļ ir pieaudzis ESI fondu neizpildīto saistību apmērs; pauž nožēlu par šādu 
kavēšanos ESI fondu īstenošanā, kas turpinās ietekmēt priekšfinansējuma izmantošanu 
un neizpildītās saistības pašreizējās DFS pēdējā gadā, kā arī maksājumu apropriāciju 
vajadzības nākamajā DFS; aicina Komisiju analizēt zemās līdzekļu apguves iemeslus un 
veikt pasākumus, tostarp vienkāršot jaunos noteikumus laikposmam pēc 2020. gada, lai 
izvairītos gan no nepamatota spiediena uz apropriāciju līmeni 2021.–2027. gada DFS 
pirmajos gados, gan nevajadzīgi sarežģītiem un/vai apgrūtinošiem noteikumiem, kas 
nepalielina Savienības politikas nostādņu vērtību;

7. pauž nopietnas bažas par to, ka aplēstais kļūdu līmenis politikas jomā “Ekonomiskā, 
sociālā un teritoriālā kohēzija” ir palielinājies līdz 5 %, un tas spēcīgi pārsniedz 2 % 
būtiskuma slieksni; uzsver, ka jaunā kontroles un ticamības nodrošināšanas sistēma ir 
izstrādāta tā, lai nodrošinātu, ka ikgadējie atlikušo kļūdu īpatsvari nepārsniedz 2 %; 

8. norāda uz nepilnībām, kas pastāv attiecībā uz vadošo iestāžu deklarēto izdevumu 
pareizību, un to, ka neraugoties uz nesenajiem uzlabojumiem, joprojām pastāv trūkumi 
un neatklātas un neizlabotas kļūdas; šajā sakarībā uzsver to, ka revīzijas iestāžu darbam 
ir būtiska nozīme kohēzijas izdevumu ticamības nodrošināšanas un kontroles sistēmā;

9. pieņem zināšanai to, ka šajā politikas jomā lielākā daļa Savienības izdevumu ir izmaksu 
atlīdzināšana, un tādējādi tie ir augsta riska izdevumi, kam tiek piemēroti sarežģītāki 
noteikumi nekā dažās citās politikas jomās; ņem vērā arī to, ka nozīmīgi sarežģījumi 
saņēmējiem rodas, kad valsts attiecināmības prasības pārsniedz tās, kas noteiktas ES 
tiesību aktos; atgādina, ka saskaņā ar Revīzijas palātas konstatējumu augsta riska 
izdevumu aplēstais kļūdu īpatsvars ir 4,5 %;

10. uzsver, ka tā rezultātā aplēstais kļūdu līmenis (kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
palielinājies par 3,0 %) šajā politikas jomā, kura 2018. gadā bija vienīgā, kas visvairāk 
ietekmēja aplēsto kļūdu līmeni augsta riska izdevumos (43,0 % no visām kļūdām), ir 
salīdzinoši augsts;

11. pauž bažas arī par to, ka saskaņā ar Revīzijas palātas sniegto informāciju EMPL ĢD, 
aplēšot riska apmēru (1,8 % no 2018. gada izdevumiem EMPL ĢD darbības jomā jeb 
247 miljoni EUR), ir nepietiekami novērtējis 2018. gada pārkāpumu līmeni;

12. ir vienisprātis ar Revīzijas palātas secinājumiem par to, ka ir nepieciešami turpmāki 
uzlabojumi, jo īpaši attiecībā uz to, kā vadošās iestādes, revīzijas iestādes un Komisija 
ievēro sistēmu, lai turpmāk samazinātu augsto kļūdu īpatsvaru;
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13. arī šogad uzsver nepieciešamību steidzami veikt efektīvus pasākumus, lai samazinātu 
šos kļūdu cēloņus, vienlaikus panākot labu sniegumu, un mudina Komisiju ātri īstenot 
Revīzijas palātas ieteikumus šajā politikas jomā; jo īpaši aicina Komisiju labāk īstenot 
atbilstīgus kontroles pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt, ka nevienu programmu 
nevar slēgt, ja ir konstatēts būtisks kļūdu līmenis vai neatbilstoši veikti izdevumi, un 
mudina revīzijas iestādes novērst konstatētās nepilnības un turpmāk labāk izmantot 
Komisijas ticamības nodrošināšanas modeli, un jo īpaši veikt regulāras pārbaudes 
finanšu starpnieku līmenī;

14. norāda, ka attiecībā uz Eiropas Sociālo fondu (ESF), Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu 
(JNI) un Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (FEAD) ir pārtrauktas trīs 
Apvienotajai Karalistei, Itālijai un Ungārijai paredzētas ESF/JNI programmas un viena 
Itālijai paredzēta FEAD programma, un tā rezultātā 2018. gadā ir pārtraukti vairāki 
maksājumi; norāda, ka attiecīgajām dalībvalstīm tika nosūtītas 33 brīdinājuma vēstules;

15. pieņem zināšanai to, ka 2018. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ievērojami 
palielinājās brīdinājuma vēstuļu un maksājumu pārtraukšanas skaits un tam par iemeslu 
bija lielāks 2018. gada februārī saņemto ticamības apstiprinājumu kopumu skaits un 
gada laikā veikto atbilstības revīziju rezultāti;

ESF

 16. atgādina, ka ESF un JNI mērķis ir veicināt augstu nodarbinātības, izglītības un 
apmācības līmeni un radīt vairāk un labākas darbvietas, tostarp izmantojot JNI, kas 
paredzēta reģioniem ar augstu jauniešu bezdarba līmeni; uzsver, ka tādēļ JNI nākamajos 
gados būtu jāturpina saņemt finansiālu un politisku atbalstu no Savienības, valstu un 
reģionālajām iestādēm, lai šīs iestādes varētu sasniegt savus mērķus, un šajā sakarībā 
atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos padarīt JNI par pastāvīgu instrumentu cīņai pret 
jauniešu bezdarbu;

17. atgādina, ka Revīzijas palāta īpašajā ziņojumā Nr. 5/2017 “Jauniešu bezdarbs: vai ES 
politikas virzieniem ir bijusi nozīme?” konstatēja, ka, lai gan Garantijas jauniešiem 
īstenošanā ir gūti zināmi panākumi dažās dalībvalstīs un ir sasniegti daži rezultāti, 
situācija nebūt neatbilst sākotnējām cerībām, kas uz šo instrumentu tika liktas, sākot tā 
īstenošanu; atgādina arī par to, ka, lai gan ESF finansējums ir pārvirzīts, saskaņā ar 
ieteikumiem, kas sniegti Revīzijas palātas īpašajā ziņojumā Nr. 17/2015 “Komisijas 
atbalsts rīcības grupām jauniešu nodarbinātības veicināšanai: ESF finansējums 
pārvirzīts, bet nepietiekama koncentrēšanās uz rezultātiem”, ir vajadzīga lielāka 
koncentrēšanās uz rezultātiem;

18. tādēļ atkārtoti norāda, ka JNI un Garantijas jauniešiem finanšu pārvaldības procedūras 
un ziņošanas prasības būtu jāuzlabo un labāk jāpielāgo jauniešiem, kuriem ir vismazāk 
pieejama izglītība, apmācība un nodarbinātība;

19. atgādina, ka joprojām ir jāīsteno 10 ieteikumi, kas ir saistīti ar īpašajiem ziņojumiem 
(viens saistībā ar īpašo ziņojumu Nr. 16/2016 “ES izglītības mērķi: programmas 
saskaņotas, bet darbības rezultātu mērīšanā ir trūkumi”, divi saistībā ar īpašo ziņojumu 
Nr. 14/2016 “ES politikas iniciatīvas un finansiālais atbalsts romu integrācijai: pēdējā 
desmitgadē panākts ievērojams progress, taču dalībvalstīm jāiegulda papildu darbs” un 
septiņi saistībā ar īpašo ziņojumu Nr. 6/2018 “Darba ņēmēju brīva pārvietošanās — šī 



RR\1200377LV.docx 107/150 PE639.827v02-00

LV

pamatbrīvība ir nodrošināta, bet mērķtiecīgāka ES līdzekļu novirzīšana sekmētu darba 
ņēmēju mobilitāti”), un lielākā daļa no tiem ir jāīsteno līdz 2019. gada 31. decembrim; 
jo īpaši ņem vērā īpašo ziņojumu Nr. 14/2016, saskaņā ar kuru lielākā daļa projektu tiek 
veikta, kā plānots, bet paraugprakses kritēriji, kas veicina romu veiksmīgu iekļaušanu, 
ne vienmēr tika piemēroti un bija sarežģīti uzraudzīt veikumu; atgādina, ka stabilu un 
vispusīgu ar romiem saistītu datu trūkums ir problēma ne tikai saistībā ar projektiem, 
bet arī ar politikas veidošanu ES un valsts līmenī; pauž nožēlu par to, ka šī situācija, 
iespējams, nemainīsies, ja vien tā netiks strauji risināta;

FEAD

20. uzskata, ka Savienības apņēmība rīkoties vistrūcīgāko personu labā ir ārkārtīgi svarīga, 
ņemot vērā to, ka vidēji vairāk nekā piektā daļa iedzīvotāju un ceturtā daļa bērnu 
Eiropas Savienībā joprojām ir pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam; 

21. atgādina par konstatējumiem Revīzijas palātas īpašajā ziņojumā Nr. 5/2019 “Eiropas 
atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (FEAD): vērtīgs atbalsts, bet tā ieguldījums 
nabadzības mazināšanā vēl nav noteikts”, jo īpaši Revīzijas palātas secinājumu par to, 
ka papildus nabadzības mazināšanai ar pārtikas palīdzību (kas veido 83 % no FEAD 
budžeta) FEAD inovatīvie sociālās politikas elementi piedāvā dalībvalstīm iespējas 
veicināt sociālo iekļaušanu; 

22. atgādina arī to, ka saskaņā ar Revīzijas palātas īpašajā ziņojumā Nr. 5/2019 
norādītajiem pieejamajiem datiem fonds ir radījis ievērojamu ietekmi gandrīz visās 
dalībvalstīs un ka FEAD nodrošinātie pārtikas, materiālās palīdzības un sociālās 
iekļaušanas pasākumi maina apstākļus vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem, tostarp tiem, 
kuri, iespējams, nesaņemtu vispārējo sociālo palīdzību vai kuriem ir nepieciešams 
tūlītējs atbalsts; uzsver arī to, ka saskaņā ar pārtikas banku sniegto informāciju vienu 
trešdaļu no to nodrošinātās pārtikas finansē FEAD un ka FEAD ļauj būt mazāk 
atkarīgam no neatbilstīgas ziedojumu plūsmas un tādējādi ļauj labāk plānot konkrētu 
pārtikas produktu pārdali;

23. tādēļ atbalsta FEAD, kura mērķis ir mazināt Savienībā nabadzības smagākās formas, 
piemēram, nenodrošinātību ar pārtiku, bezpajumtniecību un bērnu nabadzību;

24. tomēr norāda, ka FEAD uzraudzības ierobežojumu un ES mēroga datu trūkuma dēļ tā 
ieguldījums nabadzības mazināšanā vēl nav kvantitatīvi pierādīts, un atgādina, ka 
Komisijai ir jāuzlabo savāktie dati, lai labāk atspoguļotu FEAD kā Eiropas solidaritātes 
vektora un veida, kā palīdzēt novērst sociālās atšķirības Savienībā, relatīvo nozīmi;

25. norāda, ka FEAD vidusposma novērtējuma ziņojumā tika konstatēti vairāki trūkumi 
fonda īstenošanā un ka Revīzijas palāta ierosināja mērķtiecīgāk izmantot fondu tiem, 
kam tas visvairāk nepieciešams; atgādina arī par to, ka vidusposma novērtējumā tika 
pausts viedoklis, ka varētu turpināt izmantot papildu pasākumu nodrošināšanu un 
uzraudzību;

Iespējamās krāpšanas apkarošana

26. uzsver, ka visā finansēšanas ciklā ir vajadzīga stingrāka publiskā iepirkuma pārbaude;

27. atgādina, ka saskaņā ar secinājumiem Revīzijas palātas īpašajā ziņojumā Nr. 6/2019 
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“Krāpšanas problēmu risināšana ES kohēzijas izdevumos: vadošajām iestādēm 
jānostiprina atklāšana, rīcība un koordinācija” vadošajām iestādēm joprojām ir 
jāstiprina krāpšanas atklāšana, rīcība un koordinācija, lai gan ir uzlabojies tas, kā šīs 
iestādes atklāj krāpšanas risku Savienības kohēzijas fondos (tostarp ESF) un izstrādā 
preventīvus pasākumus;

28. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas un dalībvalstu centienus šajā jomā un mudina tās 
turpināt pilnveidot ARACHNE riska novērtēšanas instrumentu, aktīvi piedaloties 
dalībvalstīm; šajā nolūkā aicina dalībvalstis maksimāli izmantot ARACHNE datubāzi, 
lai pēc iespējas lielākā mērā novērstu ES līdzekļu krāpniecisku un nelikumīgu 
izmantošanu;

PIEZĪMES PAR DFS 1.A APAKŠKATEGORIJU “KONKURĒTSPĒJA IZAUGSMEI UN 
NODARBINĀTĪBAI”

Vispārīgas piezīmes

29. atgādina, ka lielāko daļu izdevumu DFS 1.a apakškategorijā tieši pārvalda Komisija un 
tās ir dotācijas publiskiem vai privātiem saņēmējiem, kuri piedalās projektos; 

30. ar gandarījumu norāda, ka aplēstais kļūdu līmenis jomā “Konkurētspēja izaugsmei un 
nodarbinātībai” ir 2,0 %, un tas ir būtisks samazinājums salīdzinājumā ar 2017. gadu 
(4,2 %) un 2016. gadu (4,1 %), un norāda, ka lielākā daļa kļūdu bija saistītas ar 
izdevumiem pētniecībai, bet kļūdas citos izdevumos ir ierobežotas; pieņem zināšanai 
Komisijas centienus uzlabot kļūdu līmeni, kas ir zemāks nekā pēdējos divos gados, un 
atkārtoti uzsver izdevumu programmu nozīmi konkurētspējas nodaļā, kurai ir būtiska 
nozīme iekļaujošas sabiedrības veicināšanā, izaugsmes veicināšanā un darbvietu 
radīšanā ES;

EaSI

31. norāda, ka saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju EaSI vidusposma novērtējums 
parādīja, ka tās mērķi joprojām ir būtiski un ka programma efektīvi sasniedz attiecīgās 
ieinteresētās personas, radot labus rezultātus un sasniedzot mērķus, jo īpaši ņemot vērā 
pašreizējo sarežģīto sociālekonomisko situāciju, ko raksturo finanšu un ekonomikas 
krīzes sekas; norāda arī to, ka, lai gan trīs apakšprogrammas (Progress, EURES un 
“Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība”), šķiet, darbojas neatkarīgi, ir apzinātas 
dažas jomas, kurās varētu palielināt efektivitāti (sinerģijas);

32. norāda, ka EaSI vidusposma novērtējumā tika uzsvērti vairāki veidi, kā uzlabot 
programmas īstenošanu, jo īpaši vienkāršojot procedūras, uzlabojot iekšējo 
konsekvenci, palielinot elastību, pievēršoties grupām, kurām nepieciešams īpašs 
atbalsts, un saiknei ar citiem fondiem, un mudina Komisiju rīkoties šajā jomā; jo īpaši 
uzstāj, ka EaSI sadaļā ietvertajā ESF+ būtu jāiekļauj virkne uzlabojumu minētajos 
jautājumos;

Aģentūras

33. atzinīgi vērtē to, ka Komisija 2018. gadā pabeidza nodarbinātības un sociālo lietu 
politikas jomā strādājošo Eiropas Komisijas aģentūru (Eurofound, Cedefop, ETF un 
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EU-OSHA) pirmo transversālo novērtējumu, lai papildinātu triju trīspusējo aģentūru 
izveides regulu pārskatīšanu; ar gandarījumu norāda, ka pārskatīšanas rezultātā ir 
apstiprināts ārkārtīgi pozitīvs novērtēšanas ziņojums par aģentūru atbilstību, efektivitāti, 
lietderību, saskaņotību un pievienoto vērtību, kā arī nepieciešamība stiprināt to 
sadarbību, lai izmantotu sinerģijas; turklāt uzsver, ka pārredzamība un iedzīvotāju 
informētība par aģentūru pastāvēšanu ir būtiska to demokrātiskajai pārskatatbildībai; 
uzskata, ka ārkārtīgi svarīga ir aģentūru resursu un datu izmantojamība un viegla 
izmantošana; tādēļ prasa izvērtēt, kā pašlaik tiek sniegti un darīti pieejami dati un 
resursi, kā arī to, cik lielā mērā iedzīvotāji tos var viegli identificēt, atpazīt un izmantot;

34. atzinīgi vērtē Eiropas Darba iestādes (EDI) izveidi un uzsver nepieciešamību nodrošināt 
tai pietiekamus finanšu resursus darbības sākšanai; uzsver, ka finansējumu nevar 
nodrošināt, pārvietojot piešķīrumus no citām nodarbinātības un sociālo lietu aģentūrām 
un budžeta pozīcijām, un tā rezultātā nevajadzētu samazināt EURES resursus un spējas; 
tādēļ uzsver, ka EDI un EURES ir jāsaglabā katrai savas konkrētas un skaidri nodalītas 
budžeta pozīcijas;

SECINĀJUMS

35. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā Komisija ir sākusi četrus tematiskus novērtējumus (par 
atbalstu jauniešu nodarbinātībai, ESF atbalstu nodarbinātībai un mobilitātei, ESF 
atbalstu izglītībai un apmācībai un ESF atbalstu sociālajai iekļaušanai); 

36. pieņem zināšanai to, ka Revīzijas palātas ieteikums, saskaņā ar kuru Komisijai visās 
savās darbībās būtu konsekventi un atbilstoši savām labāka regulējuma 
pamatnostādnēm jāizmanto termini “izmaksas”, “iznākums”, “rezultāts” un “ietekme”, 
ir īstenots tikai dažos aspektos, un mudina Komisiju censties pilnībā īstenot šo 
ieteikumu;

37. kopumā prasa Komisijai pēc iespējas drīzāk īstenot visus neizpildītos Revīzijas palātas 
ieteikumus un, ievērojot ilgtermiņa perspektīvu, ņemt vērā Revīzijas palātas ieteikumus, 
īstenojot pasākumus jaunās ESF+ satvarā no 2021. gada.
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VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJAS 
ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, 
III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras
(2019/2055(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Pascal Canfin

IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. pauž gandarījumu par Komisijas vispārējo izpildes līmeni videi, klimata politikai, 
sabiedrības veselībai un pārtikas nekaitīgumam paredzētajās budžeta pozīcijās 
2018. gadā;

2. pauž gandarījumu par darbu, ko veikušas piecas tās kompetencē esošās decentralizētās 
aģentūras, kuras veic tehniskus, zinātniskus vai pārvaldības uzdevumus, palīdzot 
Savienības iestādēm izstrādāt un īstenot politiku vides, klimata, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma jomā, un arī par to, kā ir izpildīti minēto aģentūru budžeti; uzsver, 
ka, ņemot vērā gaidāmo problēmu mērogu, ir jānodrošina pienācīgs finansējums 
aģentūrām un Komisijas ģenerāldirektorātiem, kas darbojas vides, klimata, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma jomā, un ka turpmāki samazinājumi vai budžeta 
nepalielināšana ietekmēs Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitāti;

3. norāda, ka Revīzijas palāta savā gada pārskatā par budžeta izpildi 2018. finanšu gadā 
joprojām konstatēja būtisku kļūdu līmeni lauku attīstības, Eiropas Lauksaimniecības 
garantiju fonda (ELGF) tirgus pasākumu, zivsaimniecības, vides un klimata pasākumu 
izdevumu jomā, un atgādināja, ka uz izdevumiem šajās jomās attiecas sarežģīti 
attiecināmības nosacījumi, un vērsa uzmanību uz tādu kļūdu veidiem kā neattiecināmi 
saņēmēji, darbības vai deklarētās izmaksas; norāda, ka 6 no 251 darījuma paraugā, ko 
izmantoja, lai aplēstu kļūdu līmeni kategorijā “Dabas resursi” (2,4 %), ir saistīti ar vidi, 
klimata politiku un zivsaimniecību; norāda, ka Revīzijas palāta nav novērtējusi 
vispārējo kļūdu līmeni attiecībā uz 3. izdevumu kategoriju, kurā iekļauti izdevumi 
veselības un pārtikas un barības nekaitīguma jomā;
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Vides un klimata pasākumi

4. uzsver, ka 2018. gadā ENV ĢD bija 456 darbinieki un tā budžets sasniedza 
469,02 miljonus EUR;

5. norāda, ka saistību un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis 2018. gadā sasniedza 
attiecīgi 99,8 % un 97,7 %;

6. uzsver, ka no visiem maksājumiem, ko DG ENV veica 2018. gadā, maksājumu daļa, 
kas pārsniedza tiesību aktos noteiktos termiņus, sasniedza 8,20 % (5,85 % 2017. gadā 
un 3,92 % 2016. gadā); jo īpaši pauž nožēlu par to, ka lielāki maksājumu kavējumi 
2018. gadā bija vērojami LIFE programmā (10, 3 % salīdzinājumā ar 5,8 % 2017. gadā 
un 3,9 % — 2016. gadā);

7. atzīmē, ka 2018. gadā ENV ĢD savā gada darbības pārskatā norādīja vidējo atlikušo 
kļūdu īpatsvaru 0,09 % apmērā, kas nepārsniedz būtiskuma slieksni, proti, 2 %;

8. norāda, ka ENV ĢD savā gada darbības pārskatā ir uzsvēris, ka lēmuma izmantot 
ārpakalpojumus, sadarbojoties ar Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūru (EASME), 
noteikumi attiecībā uz personālu liecina par to, ka ENV ĢD nepietiek darbinieku, lai 
varētu pilnvērtīgi īstenot ar programmu LIFE saistītos pasākumus, un tādēļ varētu būt 
nepieciešams turpināt šā ģenerāldirektorāta darba metožu un kārtības pārskatīšanu;

9. uzsver, ka 2018. gadā CLIMA ĢD pārvaldīja 131,9 miljonus EUR no Savienības 
budžeta sadaļas “Klimata politika” un tajā bija 200 darbinieki; norāda, ka šajā sadaļā 
saistību un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis sasniedza attiecīgi 99,77 % un 
92,04 %;

10. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā tikai 0,93 % no visiem CLIMA ĢD maksājumiem tika 
veikti novēloti salīdzinājumā ar tiesību aktos noteiktajiem termiņiem (3,9 % 
2017. gadā);

11. uzsver, ka CLIMA ĢD un BUDG ĢD uzrauga, kā tiek īstenots 20 % mērķis attiecībā uz 
klimata politikas aspektu integrēšanu daudzgadu finanšu shēmā (DFS), un ka 
CLIMA ĢD atbalsta klimata politikas apsvērumu integrēšanu citu ģenerāldirektorātu 
darbībā; atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā 20,1 % no Savienības budžeta tika tērēti ar 
klimatu saistītām darbībām, taču pauž nožēlu par to, ka 2019. gada sākumā joprojām 
tika lēsts, ka pašreizējā DFS periodā saskaņā ar pastāvošo Savienības budžeta 
īstenošanas tendenci, tie būtu tikai 19,7 %;

12. aicina Komisiju izstrādāt uzraudzības sistēmu, lai pienācīgi un savlaicīgi īstenotu mērķi 
integrēt klimata politiku 2021.—2027. gada DFS, un atgādina, ka, ņemot vērā 
pašreizējās DFS novēloto uzsākšanu, klimata politikas integrēšanas mērķi nebūtu 
iespējams sasniegt DFS pirmajos gados; uzsver, ka Savienībai ir jānodrošina šo mērķu 
sasniegšana, lai palīdzētu īstenot Parīzes nolīgumu;

13. aicina Komisiju katru gadu sniegt Eiropas Parlamentam ziņojumu, kurā sīki tiktu 
izklāstīts katras budžeta pozīcijas ieguldījums klimata jautājumu integrēšanas mērķī, lai 
atvieglotu Parlamenta veikto uzraudzību;
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14. pauž nopietnas bažas par to, ka atruna saistībā ar reputācijas, juridiskiem, finansiāliem 
un institucionāliem iemesliem, kas rada būtiskus drošības riskus, kuri konstatēti ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) reģistra uzturēšanas un darbības 
sistēmā, par kuru darbības pārskatos tiek ziņots jau kopš 2010. gada, kā tas apstiprināts 
CLIMA ĢD 2018. gada riska novērtējumā, un ka šī atruna ir iekļauta arī 2018. gada 
darbības pārskatā; pauž nožēlu par šīs atrunas neparasti ilgo izmantošanu; aicina 
Komisiju nekavējoties atrisināt minēto situāciju;

Sabiedrības veselība, pārtikas nekaitīgums, dzīvnieku veselība un labturība un augu veselība

15. norāda, ka SANTE ĢD 2018. gadā savās politikas jomās īstenoja budžetu 
EUR 484,9 miljonu apmērā;

16. uzsver, ka sabiedrības veselības jomā publiskais iepirkums ir vissvarīgākais finanšu 
pārvaldības instruments un ka 2018. gadā saistību un maksājumu kredīti tika izlietoti 
pilnībā; uzsver, ka pārtikas un barības nekaitīguma jomā budžetu lielā mērā īsteno, 
piešķirot dalībvalstīm tiešas dotācijas, un ka saistību un maksājumu izpildes līmenis 
sasniedz attiecīgi 99,0 % un 98,6 %;

17. atzīmē, ka SANTE ĢD 2018. gada darbības pārskatā norādīja vidējo atlikušo kļūdu 
īpatsvaru 1,9 % apmērā, kas nepārsniedz būtiskuma slieksni, proti, 2 %;

18. ar bažām norāda, ka to maksājumu daļa, ko SANTE ĢD savlaicīgi veicis saistībā ar 
dotāciju pārvaldību, laika posmā no 2016. līdz 2018. gadam ir samazinājusies no 97 % 
līdz 83 %;

19. uzsver, ka 2018. gadā SANTE ĢD strādāja 778 darbinieki (2017. gadā – 780);

20. norāda uz problēmām, kuras SANTE ĢD ir konstatējis savā gada darbības pārskatā 
saistībā ar Savienības Trešās veselības programmas 2014. 2020. gadam (Veselības 
programma) īstenošanu; norāda, ka šīs problēmas ir saistītas ar Veselības programmas 
pašreizējo finansēšanas mehānismu, kas pieļauj tikai uz projektiem orientētu 
finansējumu un var negatīvi ietekmēt īstenojamo pasākumu ilgtspējību ilgākā termiņā, 
un ar dažu veselības aizsardzības programmas mehānismu sarežģītību, piemēram, 
kopīgi ar dalībvalstīm īstenotajām darbībām, kas norāda, ka laika grafiki no darbības 
sākotnējās plānošanas līdz tās faktiskajai sākšanai var būt gari; ņem vērā Eiropas 
Revīzijas palātas secinājumus Īpašajā ziņojumā Nr. 21/2019 par rezistenci pret 
antimikrobiāliem līdzekļiem (AMR), saskaņā ar kuru Komisijas un aģentūru darbības ir 
panākušas zināmu progresu, piemēram, ar veterināriju un ar pārtiku saistītos 
jautājumos; tomēr pauž nožēlu par to, ka saskaņā ar šo pašu ziņojumu līdz šim ir maz 
pierādījumu tam, ka rezistences pret antimikrobiāliem līdzekļiem veselībai radītais slogs 
Savienībā ir samazināts;

21. uzsver problēmas, ko SANTE ĢD savā gada darbības pārskatā konstatējis saistībā ar 
kopējās finanšu shēmas 2014.–2020. gadam īstenošanu pārtikas ķēdē, piemēram, to, ka 
nav pieejams krīzes rezervju mehānisms, un to, ka nepastāv noteikta metode tādu 
dzīvnieku, augu un produktu novērtēšanai, kuri jāiznīcina, veicot slimības izplatības 
ierobežošanai paredzētus pasākumus;

22. pamatojoties uz pieejamo informāciju un īstenošanas ziņojumu, uzskata, ka Komisijai 
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var sniegt budžeta izpildes apstiprinājumu attiecībā uz izdevumiem vides un klimata 
politikas, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma jomā 2018. finanšu gadā.
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TRANSPORTA UN TŪRISMA KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, 
III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras
(2019/2055(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Cláudia Monteiro de Aguiar

IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas konstatējumu, ka Eiropas Savienības konsolidētie pārskati 
par 2018. gadu ir ticami un ka Savienības 2018. finanšu gada pārskatiem pakārtotie 
darījumi kopumā ir likumīgi un pareizi visos būtiskajos aspektos, izņemot augsta riska 
izdevumus (galvenokārt izdevumus, kuru pamatā ir atlīdzināšana un kuriem piemēro 
sarežģītus noteikumus), kuru aplēstais kļūdu līmenis ir 4,5 %; norāda, ka kopējais 
aplēstais kļūdu īpatsvars (2,6 %) joprojām pārsniedz Revīzijas palātas noteikto būtiskuma 
slieksni (2 %);

2. norāda, ka 2018. gadā 4248 miljoni EUR saistību apropriācijās un 2454 miljoni EUR 
maksājumu apropriācijās bija pieejami transporta politikas pasākumiem, tostarp Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentam (EISI), transporta aģentūrām transporta 
drošības un pasažieru tiesību jomā un ar transportu saistītai pētniecībai un inovācijai 
(pamatprogramma “Apvārsnis 2020”); turklāt norāda, ka 3708,4 miljonus EUR saistību 
apropriācijās un 1950,5 miljonus EUR maksājumu apropriācijās, kas bija apstiprināti 
EISI transporta sadaļai (06 02. nodaļa) un pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
(06 03. nodaļa — ar transportu saistīta pētniecība un inovācija), pārvaldīja Inovācijas un 
tīklu izpildaģentūra (INEA),

3. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā tika pabeigts 2017. gada EISI transporta sadaļas 
finansējuma apvienošanas uzaicinājums, izmantojot inovatīvu pieeju un darot pieejamas 
ES dotācijas, kuru kopējais indikatīvais budžets bija 1,35 miljardi EUR un kuras bija 
paredzēts apvienot ar finansējumu no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF), 
Eiropas Investīciju bankas, valsts attīstību veicinošām bankām vai privātiem 
ieguldītājiem; uzskata, ka ir jāveic šādu projektu ex post novērtējums, lai novērtētu šīs 
inovatīvās pieejas efektivitāti; norāda, ka otrajā priekšlikumu iesniegšanas termiņā 
2018. gada aprīlī, kas bija vērsts uz inovāciju un jaunu tehnoloģiju projektiem, jo īpaši 
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alternatīvo degvielu jomā, Komisijas tīras mobilitātes politikas atbalstam tika atlasīti 
35 projekti, kuriem no EISI finansējuma tika piešķirti kopumā 404,8 miljoni EUR; 
norāda uz nepieciešamību uzlabot EISI attiecināmības noteikumu izpratni atbalsta 
saņēmēju vidū, jo īpaši skaidri norādot atšķirību starp īstenošanas līgumiem un 
apakšuzņēmuma līgumiem; atgādina, ka finanšu instrumenta satvarā izmantoto līdzekļu 
apjoms nav vienīgais kritērijs tā snieguma novērtēšanai, un aicina Komisiju padziļināt tās 
veikto novērtējumu par panākumiem, kas gūti, īstenojot ES finansētos transporta 
projektus, un novērtēt to pievienotās vērtības aspektu un uz rezultātiem orientētos 
izdevumus;

4. aicina Eiropas TEN-T koordinatorus rūpīgi izvērtēt pašreizējā plānošanas periodā 
pabeigtos projektus un panāktos uzlabojumus TEN-T koridoros un iepazīstināt ar šo 
izvērtējumu Parlamentu un Komisiju; turklāt aicina Komisiju ierosināt jaunu uz 
rezultātiem orientētu mehānismu, tostarp īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa 
plānošanu un tehnisko palīdzību, lai palielinātu Eiropas fondu pievienoto vērtību un 
nodrošinātu, ka dalībvalstis sasniedz 2030. un 2050. gadam noteiktos pabeigšanas mērķus 
attiecīgi pamattīklu un visaptverošo tīklu jomā;

5. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gada 19. aprīlī tika pieņemts EISI daudzgadu darba 
programmas grozījums, ar kuru tiek darīta pieejama indikatīvā summa kopumā 
450 miljonu EUR apmērā 2018. gada uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus EISI 
transporta vispārējā finansējuma satvarā, lai atbalstītu kopīgu interešu projektus, kas 
saistīti ar transporta digitalizācijas, ceļu satiksmes drošības un multimodalitātes 
transversālajiem mērķiem; atgādina, ka ir svarīgi koordinēt darba programmas, lai 
lietderīgi izmantotu transporta, enerģētikas un telekomunikāciju nozaru sinerģiju; atzinīgi 
vērtē to, ka ir pieņemts finansēšanas lēmums, ar ko izveido EISI gada darba programmu, 
ļaujot INEA izsludināt 2019. gada EISI transporta sadaļas uzaicinājumu par finanšu 
palīdzību, kas tiek sniegta, izmantojot dotācijas kopīgu interešu projektiem attiecībā uz 
pārrobežu posmiem, savienojumiem ar jūras ostām un to attīstību un dzelzceļa kravas 
pārvadājumu radītā trokšņa un vibrāciju ietekmes mazināšanu par indikatīvo summu 
100 miljonu EUR apmērā; atgādina — lai panāktu konkrētus ieguvumus transporta 
nozarē, budžets ir jāpārvalda pareizi un jāizlieto būtiskiem un piemērotiem ieguldījumu 
projektiem, kuri pēc tam savlaicīgi jāīsteno;

6. norāda, ka līdz pašreizējā 2014.–2020. gada plānošanas perioda piektajam gadam tikai 
aptuveni 23 % no sākotnēji piešķirtajiem līdzekļiem tika izmaksāti līdz 2019. gada 
janvārim, liekot apšaubīt iespējamību, ka EISI tiks pilnībā izmantots; atkārtoti norāda — 
lai novērstu maksājumu kavējumus, saistību atcelšanu un atmaksājumus, kas plānošanas 
perioda beigās, kad laika trūkuma dēļ šos līdzekļus nebūtu iespējams novirzīt citiem 
projektiem, būs uzkrājušies ievērojamā apmērā, ir būtiski, lai INEA cieši uzraudzītu 
projektu tehnisko un finansiālo īstenošanu, tādējādi ļaujot savlaicīgi veikt efektīvus 
korektīvos pasākumus; atkārtoti norāda uz Revīzijas palātas ieteikumiem Komisijai un 
INEA nodrošināt projektu atlases procedūru lielāku saskaņotību un pārredzamību, radīt 
labākus apstākļus savlaicīgai programmu īstenošanai un pārveidot snieguma sistēmu tā, 
lai būtu iespējams labāk uzraudzīt projektu rezultātus;

7. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 30/2018, kurā secināts, ka uz 
galvenajiem sabiedriskā transporta veidiem attiecas ES regulas un tādējādi ES pasažieru 
tiesību regulējums ir unikāls visā pasaulē; tomēr pauž nožēlu par Revīzijas palātas 
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secinājumu, ka daudzi pasažieri nebija pietiekami informēti par savām tiesībām un bieži 
vien nevarēja tās izmantot ar noteikumu izpildi saistītu problēmu dēļ; tādēļ atkārto 
Revīzijas palātas prasību uzlabot ES pasažieru tiesību regulējuma saskaņotību, skaidrību 
un efektivitāti, veikt pasākumus, lai veicinātu efektīvāku un pārredzamāku informācijas 
kampaņu organizēšanu, un nodrošināt valstu izpildstruktūrām turpmākus instrumentus 
pasažieru tiesību īstenošanai;

8. norāda, ka 2018. gadā Revīzijas palāta, izstrādājot 2017. gada ticamības deklarāciju, 
novērtēja maksājumus, kas saistīti ar mobilitāti un transportu sadaļā “Konkurētspēja 
izaugsmei un nodarbinātībai”; atzinīgi vērtē konstatējumu, ka EISI transporta sadaļā un 
pirms tās īstenotajā TEN-T programmā — galvenajos mobilitātes un transporta 
maksājumu komponentos — atlikušais kļūdu īpatsvars ir mazāks par 1 %; norāda, ka, 
pārbaudot darījumus visā nodaļā “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai”, tika 
konstatēts, ka aplēstais kopējais kļūdu līmenis ir 4,2 %, un tas pārsniedz būtiskuma 
slieksni;

9. atkārtoti prasa, lai Komisija, ņemot vērā dažādos finansējuma avotus, nodrošinātu vieglu 
piekļuvi projektiem, izveidojot vienotu kontaktpunktu, kas ļautu iedzīvotājiem gūt 
skaidru pārskatu par Savienības un ESIF līdzfinansēto infrastruktūru attīstību un tām 
paredzēto līdzekļu piešķiršanu; šiem vienotajiem kontaktpunktiem ir plašas 
koordinēšanas pilnvaras, kurās noteicošie ir ES noteikumi, un tiem ir daudzvalodu 
dimensija, kas atvieglo visu ietekmes uz vidi novērtējumu pārvaldību; norāda, ka 2014.–
2020. gada daudzgadu finanšu shēmas piektajā gadā ESIF līdzekļu apgūšana joprojām 
bija lēnāka, nekā plānots; uzsver, ka kļūdas ir atklātas atbalsta saņēmēja līmenī, tāpēc ir 
vajadzīgs vairāk vadlīniju attiecībā uz izmaksu attiecināmību;

10. ņem vērā, ka ir ievērojami palielinājies tādu finanšu instrumentu skaits, kas transporta 
nozarē rada jaunas finansējuma apvienošanas iespējas, vienlaikus radot ap Savienības 
budžetu sarežģītu mehānismu tīklu; pauž bažas par to, ka šie instrumenti, kas tiek 
izveidoti līdztekus Savienības budžetam, varētu apdraudēt pārskatatbildību un 
pārredzamību, jo ziņošana, revīzija un publiskā kontrole nenotiek saskaņoti; aicina 
Komisiju izpētīt, kā varētu reformēt Savienības budžeta sistēmu, jo īpaši to, kā vislabāk 
nodrošināt, lai vispārējā finansēšanas kārtība nebūtu sarežģītāka, nekā vajadzīgs 
Savienības politikas mērķu izpildei un pārskatatbildības, pārredzamības un revidējamības 
nodrošināšanai;

11. atzinīgi vērtē to, ka ir īstenoti Iekšējās revīzijas dienesta ieteikumi MOVE ĢD par 
Shift2Rail uzraudzību un aviācijas un jūras drošības politikas uzraudzības sistēmu;

12. uzsver to, ka ir svarīgi pieņemt darbā augsti kvalificētu personālu, lai nodrošinātu 
MOVE ĢD un INEA tehniskās zināšanas, kas ir vajadzīgas, lai šīs struktūras spētu pildīt 
savus sarežģītos uzdevumus;

13. uzsver, ka transporta infrastruktūras politika sniedz skaidru iespēju palielināt sinerģijas 
starp aizsardzības un civilajām vajadzībām un TEN-T; atzinīgi vērtē militārās mobilitātes 
pīlāra iekļaušanu TEN–T politikā, 2018. gada martā pieņemot rīcības plānu, un Komisijas 
priekšlikumu iekļaut jaunu finansējumu militārās mobilitātes vajadzībām 6,5 miljardu 
EUR apmērā EISI budžetā laikposmam no 2021. gada līdz 2027. gadam; uzsver, ka ir 
svarīgi analizēt plaisu starp militārajām un TEN–T prasībām, lai izstrādātu sistēmu tādu 
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divējāda lietojuma infrastruktūras projektu sagatavošanai, kurus varētu atbalstīt no EISI 
2021.–2027. gada budžeta, un stiprināt TEN–T; atkārtoti norāda, ka šī attīstība liecina par 
TEN–T stratēģisko nozīmi Savienības infrastruktūras integrācijā, lai panāktu ātru un 
netraucētu mobilitāti visā kontinentā, kā arī stiprinātu mūsu spēju reaģēt uz ārkārtas 
situācijām, piemēram, humanitārajām krīzēm, dabas katastrofām vai civilām ārkārtas 
situācijām, tādējādi vēl vairāk attīstot iekšējo tirgu;

14. atzinīgi vērtē to, ka ir sākti jauni projekti, kuri ir vērsti uz mobilitāti pilsētās, efektīvu 
loģistiku un infrastruktūru, tostarp ostu turpmāko attīstību, un kuru vērtība ir aptuveni 
105 miljoni EUR no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” satvarā 2017. gadā izsludinātā 
uzaicinājuma; atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemta pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” trīs 
gadu transporta darba programma laikposmam no 2018. gada līdz 2020. gadam; atkārtoti 
norāda uz Revīzijas palātas ieteikumu izstrādāt ES mēroga ostas attīstības plānu attiecībā 
uz galvenajām ostām un pārskatīt galveno ostu skaitu;

15. uzskata, ka tūrisma nozare ir cieši saistīta ar transporta nozari; tāpēc atkārtoti prasa 
turpmākajos Savienības budžetos iekļaut tūrismam veltītu budžeta pozīciju, lai atbalstītu 
ilgtspējīgas tūrisma nozares attīstībai paredzētus pasākumus;

16. mudina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm publicēt ikgadēju pārskatu par transporta un 
tūrisma projektiem, kas tikuši līdzfinansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) un Kohēzijas fonda, kā tas tiek darīts attiecībā uz EISI;

17. ierosina Parlamentam sniegt Komisijai apstiprinājumu par Savienības 2018. finanšu gada 
vispārējā budžeta izpildi attiecībā uz tām nozarēm, par kurām ir atbildīga Transporta un 
tūrisma komiteja.
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REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, 
III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras
(2019/2055(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Josianne Cutajar

IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. konstatē — kā norādīts Eiropas Revīzijas palātas (ERP) gada pārskatā par 2018. finanšu 
gadu, aplēstais kļūdu līmenis apakškategorijas “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā 
kohēzija” izdevumos ir palielinājies no 3 % 2017. gadā līdz 5 % 2018. gadā; pauž 
nožēlu par to, ka, lai gan 2018. gadā šajā jomā revidētā summa (23,8 miljardi EUR) bija 
ievērojami lielāka nekā 2017. gadā (8,0 miljardi EUR), pēdējo gadu pozitīvā tendence ir 
mainījusies; brīdina par lielāku kļūdu risku pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas 
(DFS) beigās spiediena uz ātru līdzekļu apguvi dēļ, ņemot vērā iespējamo Savienības 
finansējuma zaudēšanu;

2. uzsver, ka pārkāpumi Eiropas Savienības budžeta izpildē automātiski nenozīmē 
krāpšanu un ka pirms finanšu korekciju piemērošanas saņēmējiem ir jāveic rūpīga 
revīzijas rezultātu analīze; aicina Komisiju īstenot savu krāpšanas apkarošanas stratēģiju 
un turpināt atbalstīt dalībvalstis un palīdzēt tām īstenot krāpšanas apkarošanas 
pasākumus, tostarp analizēt pārkāpumus, par kuriem dalībvalstis ziņojušas saistībā ar 
Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondiem);

3. pieņem zināšanai, ka šo pārkāpumu cēlonis gan attiecībā uz dotācijām, gan mazāk 
revidētiem finanšu instrumentiem galvenokārt ir neattiecināmu projektu, saņēmēju, 
darbību un izmaksu atlīdzināšana (44 %), kā arī iekšējā tirgus un valsts atbalsta 
noteikumu pārkāpumi (40 %) un atbalsta dokumentu trūkums (11 %), bet tas ir arī 
skaidrojams ar iepriekšējā gada kopējām zemajām atmaksas un maksājumu likmēm un 
mazāku revīzijā iekļautu finanšu instrumentu skaitu; uzsver, ka 2018. gadā palielinājās 
ERP aplēstais kļūdu līmenis attiecībā uz augsta riska izdevumiem saistībā ar publisko 
iepirkumu, valsts atbalsta noteikumiem un dotāciju piešķiršanu; pēc iepazīšanās ar 
Eiropas Revīzijas palātas 2018. gada pārskatu  norāda, ka PVN atmaksāšanas procedūrā 
ir pieļautas kļūdas un ka tā ne vienmēr nodrošina ES līdzekļu optimālu izmantošanu, ko 
var panākt, vēl vairāk vienkāršojot noteikumus; norāda, ka dažas dalībvalstis neievēro 
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pienākumu izmaksāt saņēmējiem pilnu valsts ieguldījumu ne vēlāk kā 90 dienas pēc 
maksājuma pieprasījuma;

4. vērš uzmanību uz to, ka uz augsta riska izdevumiem bieži vien attiecas sarežģīti 
noteikumi un atbilstības nosacījumi; pauž nožēlu par grūtībām, ar kurām saskaras dažas 
dalībvalstis un reģioni saistībā ar līdzekļu izmantošanu; piekrīt ERP, ka vienkāršāki 
valsts attiecināmības noteikumi varētu palīdzēt ierobežot šo kļūdu cēloņus un 
administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem; atgādina, ka, nodrošinot augstu 
pārredzamības līmeni, noteikumu vienkāršošana var ievērojami veicināt līdzekļu 
efektīvāku izmantošanu; aicina efektīvāk iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības 
īpašu valsts noteikumu izstrādē kohēzijas fondu īstenošanai; aicina ERP un dalībvalstu 
revīzijas iestādes ierosināt ieteikumus par noteikumu vienkāršošanu un veikt 
vienkāršošanas revīzijas;

5. uzsver valstu revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas īpaši svarīgo lomu ESI 
fondu izmantošanas uzraudzībā; prasa uzlabot valsts līmenī ieviestās revīzijas darba 
metodes; mudina Komisiju samazināt piemērojamo valsts vai Savienības noteikumu 
atšķirīgo interpretāciju gadījumos, kad tā nepiekrīt Revīzijas palātas gada pārskatā 
veiktajiem novērtējumiem par pieļauto kļūdu raksturu, lai novērstu šādas situācijas 
nākotnē un nepieļautu piemērojamo noteikumu atšķirīgu interpretāciju;

6. uzsver, ka ESI fondu apguves līmenis joprojām bija zemāks nekā plānots — līdz 2018. 
gada beigām tas bija tikai 27,3 %, kas ir pat zemāks nekā 33,4 % apguves līmenis 
2011. gadā, proti, attiecīgajā iepriekšējās DFS gadā; brīdina, ka šāda situācija var 
izraisīt izdevumu sasteigšanu līdz plānošanas perioda beigām, riskējot apdraudēt 
kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu;

7. aicina Komisiju iesniegt detalizētu analīzi par iemesliem, kuru dēļ dažos reģionos ir 
zems finansējuma apguves līmenis, un izvērtēt konkrētus veidus, kā novērst strukturālās 
problēmas, kas ir minētās nelīdzsvarotības pamatā, un pastiprināt tehnisko palīdzību uz 
vietas; uzsver, ka elastīgums un vienkāršāki noteikumi var uzlabot ESI fondu lietderību 
un efektivitāti;

8. atgādina, ka šā zemā apguves līmeņa iemesli ir saistīti ne tikai ar saistību atcelšanas 
metodiku (tā saucamais „n+3 noteikums”), bet arī ar novēloti pieņemto tiesisko 
regulējumu, kas ļauj īstenot kohēzijas politiku; uzsver, ka ir svarīgi panākt ātru politisku 
vienošanos starp iestādēm par nākamo DFS 2021.–2027. gadam un par kohēzijas 
politikas noteikumiem, lai novērstu ESI fondu novēlotas īstenošanas atkārtošanos 
nākotnē, tostarp neizskatīto maksājumu pieteikumu uzkrāšanos nākotnē; aicina 
Komisiju un Padomi 2020. gada pirmajā pusē izstrādāt rīcības plānu ESI fondu 
īstenošanas paātrināšanai pašreizējā plānošanas periodā, paredzot skaidrus stimulus 
pieejamo līdzekļu efektīvai apgūšanai, Savienības stratēģisko mērķu, jo īpaši 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas, stiprināšanai saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem cīņai pret klimata pārmaiņām;

9. atkārtoti uzsver, cik svarīgas ir uzticamas darbības rezultātu mērīšanas sistēmas, kas 
balstītas uz kvalitatīviem datiem, lai uzlabotu lēmumu pieņemšanas procesu; aicina 
Komisiju turpināt izstrādāt un tuvināt revīzijas metodes, lai saskaņotu dalībvalstu 
iestāžu dažādās darbības rezultātu mērīšanas sistēmas; aicina ieviest plašāku rādītāju 
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kopumu, kas spēj aptvert partnerības principu, uz kuru balstās kohēzijas politikas 
izdevumi, kā arī tās attiecīgos horizontālos aspektus, piemēram, finanšu rādītājus, 
dzimumu līdztiesību, nediskrimināciju un ilgtspējīgu attīstību, vienlaikus izvairoties no 
jebkāda papildu administratīvā sloga; norāda, ka datu vākšana būtu nekavējoties 
jāpielāgo jebkurām izmaiņām administratīvajās sistēmās (piemēram, NUTS 
klasifikācijā);

10. uzskata, ka Savienība arvien vairāk ir izmantojusi Eiropas Investīciju bankas (EIB) 
grupai sniegtos finanšu instrumentus un budžeta garantijas, kas ir palīdzējušas mobilizēt 
papildu finansējumu, lai novērstu investīciju nepietiekamību valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī;

 tādēļ atkārtoti pauž atbalstu ERP veiktajām lietderības revīzijām saistībā ar finanšu 
instrumentiem un EIB.
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23.1.2020

LAUKSAIMNIECĪBAS UN LAUKU ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, 
III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras
(2019/2055(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Attila Ara-Kovács

IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
kontroles komiteju – rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas konstatējumus par 2018. finanšu gadu; ņem vērā par 
darījumu pareizību sniegtās Revīzijas palātas piezīmes, kurās norādīts, ka 77 % revidēto 
darījumu nebija kļūdu (Revīzijas palātas gada pārskata 7.8. punkts) un ka kopējais 
kļūdu līmenis kategorijā “Dabas resursi” bija 2,4 %; uzsver, ka tiešajos maksājumos 
saistībā ar Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu būtisku kļūdu nebija un ka lielāko 
daļu citu kļūdu radīja sarežģītie attiecināmības noteikumi, jo īpaši lauku attīstības 
darbībās; prasa nākamajā reformā šā jautājuma risināšanu uzskatīt par prioritāti; turklāt 
norāda, ka no kļūdām izrietošo risku pienācīgi novērš Komisijas koriģētspēja (1,90 % 
no būtiskiem izdevumiem); 

2. uzsver nepieciešamību palielināt sertifikācijas struktūru efektivitāti, jo tām ir būtiska 
nozīme, lai nodrošinātu kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) pareizību; 

3. norāda, ka lielākā daļa revidēto lauku attīstības darbību ir devušas gaidītos rezultātus; 
prasa Komisijai un dalībvalstīm vajadzības gadījumā uzlabot savu veikuma satvaru un 
ieviest papildu vienkāršošanas pasākumus, piemēram, vienkāršotu izmaksu iespējas;  
norāda, ka ierosinātā jaunā īstenošanas modeļa pamatā ir jābūt kopīgam, izmērāmam un 
pilnībā izstrādātam koprezultāta un tiešo rezultātu rādītāju un starpposma mērķu 
kopumam; tomēr norāda arī, ka Komisija ir veikusi pasākumus, ar kuriem varētu 
novērst minētos trūkumus tās tiesību aktu priekšlikumos par turpmāko KLP;

4. pauž gandarījumu par kopējo budžeta izpildes līmeni (96,92 % saistību apropriācijām 
un 97,21 % maksājumu apropriācijām); atzinīgi vērtē to, ka Komisijas 
Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta konstatējumi par kļūdu 
īpatsvaru atbilst Revīzijas palātas secinājumam; tomēr aicina Komisiju un dalībvalstis 
uzlabot izpildes līmeni lauku attīstības jomā (93,97 % 2018. gadā) un darīt visu 
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iespējamo, lai veicinātu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļu 
apguvi;

5. uzsver Revīzijas palātas revīzijās pausto viedokli par to, ka integrētā administrācijas un 
kontroles sistēma (IAKS), kas ietver zemes gabalu identifikācijas sistēmu (ZGIS), ir 
palīdzējusi samazināt kļūdu līmeni tiešajos maksājumos, un ZGIS ir sniegusi īpaši 
nozīmīgu ieguldījumu; norāda uz digitalizācijas, inovatīvu metožu un tehnoloģiju 
potenciālu jaunajā īstenošanas modelī, lai vēl vairāk samazinātu kļūdu īpatsvaru un 
administratīvo slogu;

6. uzsver digitalizācijas pozitīvo ieguldījumu efektivitātes palielināšanā un kļūdu un 
birokrātijas mazināšanā;

7. aicina Komisiju arī turpmāk cieši uzraudzīt spēkā esošos tirdzniecības nolīgumus ar 
trešām valstīm attiecībā uz pārtikas nekaitīguma, vides un dzīvnieku labturības prasību 
piemērošanu, kā arī vides degradāciju, kas saistīta ar zemākiem vides standartiem; 
mudina Komisiju nodrošināt, ka visos tirdzniecības nolīgumos ir sadaļa par stabilu 
ilgtspēju un ka tirdzniecības partneri pilnībā ievēro tajā noteiktās prasības; norāda, ka ir 
jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi arī attiecībā uz vides standartiem, un aicina 
Komisiju turpināt izstrādāt tiesību aktus par pienācīgu pārbaudi piegādes ķēdē, lai 
nodrošinātu, ka Savienības lauksaimniecības standarti netiek vājināti vai apdraudēti;

8. pauž bažas par iespējamiem gadījumiem, kad notikuši augsta līmeņa interešu konflikti 
un oligarhi veikuši zemes sagrābšanu, ko, iespējams, atbalstījušas valdības un publiskas 
iestādes; aicina dalībvalstis piemērot labu likumdošanas praksi, kuras mērķis ir 
ierobežot zemes sagrābšanu; aicina Komisiju pastiprināt centienus, lai novērstu un 
atklātu krāpšanu; uzskata, ka šos jautājumus nevar pienācīgi risināt tikai ar maksimālā 
apjoma noteikšanu, ieviešot darbaspēka kompensāciju pirms maksimālā apjoma 
noteikšanas, kas stājas spēkā ar jauno ierosināto KLP reformu; mudina dalībvalstis kopā 
ar Komisiju izstrādāt atbilstošu juridisku instrumentu, lai novērstu zemes sagrābšanu;

9. aicina Komisiju zemes sagrābšanu nošķirt no zemes īpašumtiesību koncentrācijas un 
konsolidācijas, kas dažu dalībvalstu vēsturisko zemes īpašumtiesību modeļu vai 
reorganizācijas dēļ radīja nepieciešamību mazajiem lauksaimniekiem apvienot vairākus 
zemes gabalus, lai izveidotu ekonomiski produktīvas vienības dzīvotspējas 
nodrošināšanai;

10. aicina Komisiju izmantot un apvienot tās rīcībā esošās sistēmas un datubāzes, lai 
identificētu faktiskos īpašniekus gadījumos, kad lauku saimniecības veido daļu no 
lielākas korporatīvās struktūras; norāda uz tāda Savienības mēroga uzņēmumu reģistra 
izveidi, kuru varētu apvienot ar informāciju no IAKS, tādējādi Savienības līmenī 
sasaistot lauku saimniecības ar unikālu uzņēmuma identifikatoru, lai labāk diferencētu 
KLP līdzekļu galamērķi; aicina Komisiju arī izveidot novērošanas dienestu nolūkā vākt 
informāciju un datus par lauksaimniecības zemes koncentrāciju un lietošanas tiesībām 
visā Savienībā;

11. mudina Komisiju īpašu uzmanību pievērst tiesiskuma jautājumiem attiecībā uz KLP 
līdzekļiem; ierosina KLP maksājumus nodrošināt tiem, kas apstrādā zemi, un arī 
lauksaimnieku kopienai; uzsver, ka Savienības lauksaimniecībai vislielāko ieguvumu 
var sniegt tad, ja ar finansējumu tiek atbalstīta to personu līdzdalība, kuras nodarbojas ar 
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lauksaimniecisko ražošanu; aicina Revīzijas palātu sagatavot īpašu ziņojumu par zemes 
sagrābšanu un tās iespējamo ietekmi uz KLP;

12. atgādina Komisijai, ka pastāv būtiska atšķirība starp kļūdu veidiem, piemēram, starp 
netīšu nolaidību un krāpšanas gadījumiem; atgādina, ka lielākā daļa atbalsta saņēmēju ir 
mazas un vidējas lauku saimniecības un sarežģīts regulējums palielina netīšas 
nolaidības risku, kas arī būtu jāņem vērā, gatavojot faktiskā kļūdu īpatsvara aplēses;

13. uzsver, ka KLP intervenču pareiza īstenošana ir cieši saistīta ar to, kā saņēmēji pilda 
Savienības līmenī noteiktās saistības; uzsver, ka lielāka dalībvalstu elastība KLP 
subsīdiju piešķiršanā varētu novest pie īstermiņa valsts politiskām interesēm un vēl 
vairāk saasināt pārkāpumus, un tādēļ mudina Komisiju novērst KLP renacionalizāciju, 
jo īpaši attiecībā uz sistēmu, ar kuru uzrauga, vai individuālie saņēmēji ievēro 
noteikumus par tiesībām saņemt atbalstu, lai saglabātu Savienības uzticamību, pārvaldot 
vienu no tās galvenajām publiskās politikas jomām;

14. pauž bažas par to, ka izdevumu attiecināmības sistēma, kas balstīta tikai uz rezultātiem, 
nedz veicina KLP vienkāršošanu, nedz uzlabo tās sniegumu un apdraud vienlīdzīgu 
attieksmi pret lauksaimniekiem un dalībvalstīm, kura tiek nodrošināta pašreizējā 
atbilstības sistēmā; uzskata — iespējams, ka uz rezultātiem vairāk balstīta KLP, kuras 
pamatā ir stratēģiskie plāni, varētu izraisīt jauna veida pārkāpumus, un tādēļ aicina 
Komisiju ņemt to vērā, novērtējot valstu stratēģiskos plānus un tajos ietvertos 
pasākumus;

15. atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi izmantot visus iespējamos pasākumus, lai aizsargātu KLP 
budžetu pret krāpšanu; uzskata, ka krāpšanas apkarošanas politika ir kritērijs, lai 
novērtētu, vai KLP budžeta finanšu pārvaldība tiek īstenota pareizi; tādēļ mudina 
dalībvalstīs un Komisijā turpināt izpratnes veicināšanu, lai pastiprinātu krāpšanas 
novēršanu un attīstītu krāpšanas atklāšanas spējas; šajā sakarībā uzskata, ka ir būtiski 
sniegt palīdzību dalībvalstīm krāpšanas novēršanā un atklāšanā, stiprinot sadarbību ar 
Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF);

16. uzsver, ka ir būtiski ar KLP atbalstīt gados jaunus lauksaimniekus un nozares 
jaunpienācējus; turklāt uzsver, ka ir svarīgi skaidri definēt aktīva vai īstena 
lauksaimnieka jēdzienus; uzstāj, ka ir jāuzlabo piekļuve finansējumam, lai ieguldītu 
digitalizācijā un jaunākajās tehnoloģijās; mudina Komisiju nodrošināt lauksaimniecības 
rentabilitāti lauku apvidos, kas attiektos uz visiem pārtikas piegādes ķēdes posmiem, un 
izvairīties no jebkāda papildu sloga radīšanas; uzsver, ka lauksaimniecības digitalizācija 
var būt svarīgs instruments lauku pakalpojumu atdzīvināšanai, padarot lauku apvidus 
pievilcīgākus jaunajiem lauksaimniekiem;

17. mudina Komisiju virzīties uz videi nekaitīgāku KLP saskaņā ar Parīzes nolīgumu un 
Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, kas palielinātu efektivitāti atbilstīgu 
budžeta resursu piešķiršanā, lai veicinātu atbilstošāku programmu ieviešanu, kurās 
galvenā uzmanība tiktu pievērsta profilaksei, nevis seku likvidēšanai; norāda, ka ir 
nepieciešams pienācīgs finansējums jaunu tehnoloģiju un inovāciju pētniecībai un 
izstrādei, lai uzlabotu KLP sniegumu vides jomā;

18. uzsver taisnīguma nozīmīgumu un to, ka ir svarīgi nodrošināt līdzekļu taisnīgu sadali 
dalībvalstīs un starp tām.
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KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, 
III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras 
(2019/2055(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Sabine Verheyen

IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē secinājumu, kas iekļauts Eiropas Revīzijas palātas īpašajā ziņojumā 
Nr. 22/2018 “Mobilitāte saskaņā ar programmu “Erasmus+” attiecībā uz to, ka 
programma pozitīvi ietekmē dalībnieku attieksmi pret Savienību un rada daudzus 
Eiropas pievienotās vērtības veidus; tomēr uzsver arī to, ka jāveic turpmāki pasākumi, 
lai rādītājus pilnībā saskaņotu ar mērķiem, un ka ir nepieciešams vienkāršot pieteikumu 
iesniegšanas un ziņošanas procesu; 

2. uzsver, ka Eiropas Revīzijas palāta (“Revīzijas palāta”) ir secinājusi — sarežģīti 
noteikumi palielina kļūdas risku un tā rezultātā dažās programmās palielinās būtisku 
kļūdu īpatsvars; secina, ka ir nepieciešams vienkāršot pieteikumu iesniegšanas un 
ziņošanas procesus; tādēļ aicina Komisiju samazināt birokrātisko slogu pieteikumu 
iesniedzējiem un Savienības finansējuma saņēmējiem;

3. pauž bažas par to, ka Revīzijas palāta ir secinājusi, ka programmas “Erasmus+” 
Savienības finansējuma saņēmējiem dažos gadījumos bija pienākums ievērot valsts 
noteikumus, kas pilnībā neatbilda Savienības principiem; uzsver, ka Komisijai būtu 
cieši jāuzrauga īstenošanas pasākumu saskaņotība visās dalībvalstīs;

4. atzinīgi vērtē programmas “Erasmus+” pozitīvo ietekmi nelabvēlīgā situācijā esošu 
cilvēku iekļaušanas veicināšanā, kā norādīts Revīzijas palātas īpašajā ziņojumā 
Nr. 22/2018; prasa šajā jomā uzlabot noteikumus, ziņošanu un uzraudzību, lai 
nodrošinātu programmas “Erasmus+”, kā arī Eiropas Solidaritātes korpusa un 
programmas “Radošā Eiropa” iekļautību;

5. uzsver nepieciešamību palielināt programmu “Erasmus+” un “Radošā Eiropa” 
finansējumu, paturot prātā šo programmu panākumus un radīto pievienoto vērtību;
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6. pieņem zināšanai to, ka, tā kā novatoriskais studentu aizdevumu garantijas instruments 
nav devis gaidītos rezultātus, Komisija nolēma pārdalīt attiecīgos līdzekļus;

7. atzinīgi vērtē rezultātus, kas programmas “Erasmus+” satvarā sasniegti saistībā ar skolu 
projektiem un profesionālo izglītību un apmācību, nodrošinot labāku pielāgotas 
mobilitātes pieejamību plašākam skolēnu un studentu kategoriju klāstam un tādējādi 
radot labāku izpratni par Savienību, pierādot, ka programmas “Erasmus+” attīstība 
ietver daudz vairāk nekā tikai pasākumus studentu mobilitātes jomā;

8. atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Solidaritātes korpusa programma piedāvā jauniešiem 
11 000 vietas; tomēr pauž nožēlu, ka trūkst datu par vietu skaitu programmas 
profesionālajā sadaļā; ņem vērā, ka līdz 2018. gada decembrim dalībai programmā bija 
reģistrējušies vairāk nekā 93 000 jauniešu, bet iespēja piedalīties solidaritātes 
pasākumos tika dota tikai 11 000 jauniešu; tādēļ prasa piešķirt atbilstīgu finansējumu, 
lai nodrošinātu, ka tiek pilnībā reaģēts uz pieprasījumu, jo īpaši brīvprātīgo darba 
sadaļā;

9. uzsver programmas “Radošā Eiropa” panākumu rādītāju progresu salīdzinājumā ar 
2017. gadu (31 % apakšprogrammai “Kultūra” un 48 % apakšprogrammai “MEDIA”), 
taču uzsver, ka šo joprojām neapmierinošo rezultātu novēršanai ir nepieciešami 
atbilstošāki finansējuma līmeņi;

10. aicina EACEA pievērst pienācīgu uzmanību tam, lai vienkāršotu un pielāgotu 
pieteikuma iesniegšanas procesus mērķauditorijai un tādējādi uzlabotu programmu 
pieejamību;

11. atzinīgi vērtē programmas “Radošā Eiropa” centienus nodrošināt lielāku dzimumu 
līdztiesību radošajās un kultūras nozarēs, jo īpaši attiecībā uz to sieviešu īpatsvaru, 
kuras vada programmas “MEDIA” finansētos projektus; tomēr pauž nožēlu par to, ka 
sieviešu īpatsvars konkursa pieteikumu iesniedzēju vidū joprojām ir neproporcionāli 
zems (71 % vīriešu salīdzinājumā ar 29 % sieviešu); 

12. atzinīgi vērtē kultūras un radošās nozares garantiju mehānisma gūtos labos rezultātus, 
veicinot kultūras un radošās nozares mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi finansējumam 
un vienlaikus veidojot finanšu starpnieku izpratni par šo uzņēmumu vajadzībām; 

13. aicina Komisiju uzsvērt rezultātus, ko guva Eiropas Kultūras mantojuma gads (2018), 
kuram tika piešķirts 8 miljonu EUR liels finansējums un kura satvarā tika organizēti 
vairāk nekā 23 000 pasākumu vairāk nekā 37 valstīs, kā minēts Komisijas 2019. gada 
28. oktobra ziņojumā par Eiropas Kultūras mantojuma gada īstenošanu, rezultātiem un 
vispārējo novērtējumu;  stingri mudina Komisiju turpināt kultūras mantojuma 
popularizēšanas centienus, jo īpaši īstenojot Eiropas rīcības programmu kultūras 
mantojuma jomā, kas tika publicēta pēc 2018. gada; 

14. norāda, ka joprojām nepieciešams būtiski uzlabot EACEA iekšējās kontroles sistēmu, kā 
konstatēts revīzijas par programmu “Erasmus+” un “Radošā Eiropa” dotāciju 
pārvaldību otrā posmā atrunās; aicina EACEA pieņemt visus nepieciešamos koriģējošos 
pasākumus, lai garantētu programmu maksimāli kvalitatīvu īstenošanu;

15. atkārtoti pauž atbalstu Komisijas multivides pasākumiem, kas veicina Savienības 
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jautājumu neatkarīgu atspoguļošanu plašsaziņas līdzekļos un Eiropas publiskās telpas 
veidošanu; tomēr pauž bažas par Revīzijas palātas ātrā stāvokļa apskata Nr. 6/2019 
secinājumiem saistībā ar Euronews, kuros akcentēts, ka attiecībā uz finansiālo atbalstu, 
ko Komisija sniegusi Euronews, trūkst pārredzamības un pārskatatbildības un ka 
uzraudzības un revīzijas mehānismi nav pietiekami uzticami; turklāt mudina Komisiju 
palielināt multivides pasākumiem izmantotā budžeta pārredzamību un uzlabot 
izdevumu pārskatatbildību, jo īpaši izveidojot atsevišķas budžeta pozīcijas dažādām 
darbībām un veicot līdzekļu izlietojuma visaptverošu revīziju;

16. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta nav konstatējusi būtiskas kļūdas Eiropas skolu 
2018. gada galīgajos konsolidētajos finanšu pārskatos; ar bažām ņem vērā to, ka ir 
konstatētas būtiskas nepilnības centrālā biroja un divu pārbaudei izvēlēto skolu iekšējās 
kontroles sistēmās, jo īpaši maksājumu sistēmās, kontroles vidē, iepirkuma procedūrās 
un darbā pieņemšanas procedūru dokumentācijā; pauž aizvien lielākas bažas par to, ka 
Eiropas skolas nerisina problēmas, kuras atkārtoti konstatē Revīzijas palāta un uz kurām 
ziņojumos par budžeta izpildes apstiprināšanu norāda Eiropas Parlaments; tādēļ mudina 
Eiropas skolas turpināt centienus, lai īstenotu Revīzijas palātas ieteikumus, kas izklāstīti 
Revīzijas palātas 2018. gada pārskatā par grāmatvedības, iekšējās kontroles sistēmas, 
administratīvo darbību, darbā pieņemšanas, iepirkuma un maksājumu sadaļām;

17. vērš uzmanību uz problēmām, kas Eiropas skolām radīsies Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
Apvienotās Karalistes (“Apvienotā Karaliste”) izstāšanās no Savienības procesā, un 
aicina Komisiju un Eiropas skolas ziņot Kultūras un izglītības komitejai par Apvienotās 
Karalistes izstāšanos un par to, kā tās plāno turpināt piedāvāt pirmās klases angļu 
valodas mācīšanu Eiropas skolās pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības;

18. norāda uz sieviešu nepietiekamo pārstāvību (31 %) EACEA vidējā līmeņa vadošos 
amatos; aicina Aģentūru 2020. gadā sasniegt 40 % mērķi.



PE639.827v02-00 138/150 RR\1200377LV.docx

LV

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU
ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums 21.1.2020

Galīgais balsojums +:
–:
0:

24
3
1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, 
Judith Bunting, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Claire Fox, 
Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, 
Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Shaffaq 
Mohammed, Peter Pollák, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, 
Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Christian Ehler, Loucas Fourlas, Ibán García Del Blanco, Catherine 
Griset, Marcel Kolaja



RR\1200377LV.docx 139/150 PE639.827v02-00

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

24 +
ECR Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

NI Isabella Adinolfi

PPE Asim Ademov, Andrea Bocskor, Christian Ehler, Loucas Fourlas, Peter Pollák, Sabine Verheyen, Theodoros 
Zagorakis, Milan Zver

RENEW Judith Bunting, Laurence Farreng, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed

S&D Ibán García Del Blanco, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Massimiliano Smeriglio, 
Julie Ward

VERTS/ALE Marcel Kolaja

3 -
ID Christine Anderson, Gianantonio Da Re, Catherine Griset

1 0
NI Claire Fox

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas



PE639.827v02-00 140/150 RR\1200377LV.docx

LV
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PILSOŅU BRĪVĪBU, TIESLIETU UN IEKŠLIETU KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, 
III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras
(2019/2055(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Roberta Metsola

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas atzinumu par Savienības 2018. gada pārskatiem; 
uzsver, ka aplēstais kopējais kļūdu līmenis Savienības budžeta izdevumos bija 2,6 %, 
kas atbilst kļūdu aplēsēm par pēdējiem diviem gadiem un tikai nedaudz pārsniedz līdz 
šim zemāko līmeni, proti, 2,4 % 2017. gadā; atgādina, ka mērķa būtiskuma slieksnis ir 
2 %, un aicina Komisiju pastiprināt centienus, lai panāktu, ka vispārējais kļūdu 
līmenis nepārsniedz minēto slieksni; 

2. pauž nožēlu par to, ka Revīzijas palāta nav reaģējusi uz Parlamenta atkārtoto 
aicinājumu atsevišķi aprēķināt aplēsto kļūdu līmeni izdevumiem III kategorijā 
(“Drošība un pilsonība”); ņem vērā Revīzijas palātas pamatojumu to nedarīt, proti to, 
ka 2018. gada budžetā III izdevumu kategorijā bija tikai 2 % no maksājumiem; ņem 
vērā Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāta (HOME ĢD) pašnovērtējumu, kurā 
lēsts, ka kļūdu līmenis ir zemāks par 2 % būtiskuma slieksni; pauž nožēlu par to, ka 
ierobežotā 18 darījumu izlase, kas tika revidēta par 2018. gadu, nebija pietiekama, lai 
Revīzijas palāta apstiprinātu šo pozitīvo rezultātu; prasa noteikt lielāku to darījumu 
izlasi, kas tiek revidēti, lai sniegtu budžeta lēmējinstitūcijai nepieciešamo informāciju 
nolūkā pienācīgi novērtēt šajā nozīmīgajā politikas jomā gūtos rezultātus;

3. uzsver, ka Savienībai ir svarīgi, lai Revīzijas palāta sistemātiski un neatkarīgi 
novērtētu kļūdu līmeņus visās Savienības budžeta jomās;

4. ar bažām norāda uz deviņiem iespējamas krāpšanas gadījumiem, par kuriem Revīzijas 
palāta 2018. gadā paziņoja Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF);

5. uzsver, ka Revīzijas palātas veiktā 2018. gada pēcpārbaudes analīze attiecās uz 184 
ieteikumiem; norāda, ka Komisija 76 % ieteikumu ir īstenojusi pilnībā vai lielākajā 
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daļā aspektu; pauž nožēlu par to, ka 11 ieteikumi vispār nav īstenoti; piekrīt Revīzijas 
palātas viedoklim attiecībā uz to, ka būtu jāievieš strukturētāks un labāk dokumentēts 
plānojums riska novērtēšanai;

6. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas 2018. gadā publicētos 35 īpašos ziņojumus par 
dažādām Savienības izdevumu jomām, kuru mērķis ir pārbaudīt, vai ir sasniegti 
atsevišķu Savienības politikas jomu un programmu mērķi, vai rezultāti ir sasniegti 
efektīvi un lietderīgi un vai Savienības finansējumam ir pievienotā vērtība;

7. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas īpašo ziņojumu par Savienības atbalstu dalībvalstu 
centieniem apkarot radikalizāciju1, kurus cita starpā finansē no Iekšējās drošības fonda 
(IDF) un programmas “Tiesiskums”; piekrīt Revīzijas palātas viedoklim, ka Komisijai 
būtu jāuzlabo Savienības finansēto darbību vispārējas koordinēšanas sistēma, lai 
risinātu radikalizācijas problēmu, palielinātu praktisko atbalstu dalībvalstu praktiķiem 
un politikas veidotājiem un uzlabotu rezultātu izvērtēšanas sistēmu;

8. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta nekonstatēja lielas nepilnības Komisijas 
īstenotajās Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) un IDF grāmatojumu 
noskaidrošanas procedūrās un ka tā piekrīt Komisijas noskaidrošanas lēmumiem; 
tomēr pauž nožēlu par to, ka no 18 Revīzijas palātas pārbaudītajiem darījumiem trijos 
bija kļūdas un no tiem vienā AMIF dalītās pārvaldības darījumā kļūdu līmenis bija 
9,4 %; mudina Komisiju risināt jautājumu saistībā ar Revīzijas palātas konstatētajiem 
sistēmiskajiem trūkumiem, piemēram to, ka, veicot maksājumu pieprasījumu ex ante 
administratīvās pārbaudes, netiek veiktas apliecinošo dokumentu ex post pārbaudes; 
aicina dalībvalstis uzlabot līdzekļu saņēmēju organizēto iepirkuma procedūru 
pārbaudes attiecībā uz minēto procedūru likumību un pareizību;

9. aicina Komisiju uzlabot atbilstību 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumam par 
budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību2.

1 Īpašais ziņojums Nr. 13/2018 “Vēršanās pret radikalizāciju, kas ved uz terorismu: Komisija risināja dalībvalstu 
vajadzības, tomēr koordinēšanā un izvērtēšanā bija daži trūkumi”.
2 OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
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SIEVIEŠU TIESĪBU UN DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, 
III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras
(2019/2055(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Frances Fitzgerald

IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā dzimumu līdztiesība ir viena no vērtībām, uz kurām balstās Eiropas Savienība, un 
Savienība ir apņēmusies veicināt integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai 
visās savās darbībās, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
8. pantā;

B. tā kā Eiropas Parlaments ir vairākkārt aicinājis Komisiju veicināt un nodrošināt to, lai 
visās Savienības politikas jomās tiktu izmantota integrēta pieeja dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai, dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta plānošanā un 
ietekmes uz dzimumu līdztiesību novērtējums, savukārt Revīzijas palātu — tās 
ziņojumā par Savienības budžeta izpildi iekļaut dzimumperspektīvu, tostarp pēc 
dzimuma sadalītus datus;

C. tā kā vienlīdzība un tiesiskums ir Savienības pamatvērtības un Eiropas iestādēm tās būtu 
jāveicina saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 13. pantu; tā kā šī atbildība 
būtu jāuzņemas arī dalībvalstīm saskaņā ar lojālas sadarbības principu, kas noteikts LES 
4. panta 3. punktā,

1. uzsver, ka visās politikas jomās būtu jāintegrē un jānodrošina sieviešu tiesības un 
dzimumu līdztiesības perspektīva; tādēļ atkārtoti aicina visos budžeta procesa posmos, 
tostarp budžeta izpildē un tās novērtēšanā, īstenot dzimumu līdztiesības principa 
ievērošanu budžeta plānošanā;

2. aicina Komisiju turpināt centienus stiprināt tiesiskumu Savienībā, jo īpaši tos tiesību 
aktu priekšlikumus, kuru mērķis ir aizsargāt Savienības budžetu vispārēju trūkumu 
gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs; tādēļ aicina Komisiju izpētīt to struktūru 
pamatuzdevumus, kurām tiek piešķirti Savienības līdzekļi; nepiešķirt finansējumu 
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jebkurai grupai, kas vēlas izmantot Savienības līdzekļus, lai mazinātu tiesības, jo īpaši 
sieviešu tiesības;

3. norāda, ka dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta plānošanā ir vispārējas 
dzimumu līdztiesības stratēģijas daļa, un tāpēc uzsver, ka ļoti būtiska ir Savienības 
iestāžu apņemšanās šajā jomā; šajā sakarībā pauž nožēlu par to, ka netika pieņemta 
Savienības dzimumu līdztiesības stratēģija 2016.–2020. gadam, un aicina Komisiju 
uzlabot jaunās Stratēģiskās iesaistes dzimumu līdztiesības jomā stāvokli, pieņemot to kā 
paziņojumu;

4. pauž bažas par saistību starp uzbrukumiem tiesiskumam un nelabvēlīgu attieksmi pret 
dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām; aicina šo jautājumu atrisināt, izmantojot 7. 
panta procedūru pret attiecīgajām dalībvalstīm;

5. atkārtoti prasa programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) budžeta 
pozīcijās konkrēti norādīt līdzekļus, kas piešķirti katram ar dzimumu līdztiesību 
saistītajam programmas mērķim, lai nodrošinātu pienācīgu pārskatatbildību par šim 
nolūkam veltītajiem līdzekļiem;

6. pauž nožēlu par pēdējo gadu tendenci samazināt Savienības līdzekļus visu veidu 
vardarbības pret sievietēm un meitenēm apkarošanai un atkārtoti prasa palielināt 
resursus Daphne īpašajam mērķim; atkārtoti aicina izveidot atsevišķu budžeta pozīciju 
ar programmu Daphne saistītajam programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 
mērķim; pieņem zināšanai panākto Savienības mēroga apsekojuma izstrādāšanā, 
paredzot kopīgu metodiku un anketu, lai visās Savienības dalībvalstīs regulāri vāktu 
salīdzināmus datus par vardarbību, kas saistīta ar dzimumu; cer 2019. gadā saņemt 
pirmos izmēģinājuma projektā gūtos apsekojuma rezultātus, lai varētu, kā paredzēts, ar 
2020. un 2021. gadu sākt apsekojuma īstenošanu;

7. aicina izskatīt sinerģiju starp šīm Savienības iekšējām un ārējām programmām, lai 
nodrošinātu saskaņotu un nepārtrauktu pieeju politikai gan Savienībā, gan ārpus tās, 
piemēram, sieviešu dzimumorgānu kropļošanas gadījumā;

8. prasa palielināt pārredzamību, īstenot mērķtiecīgas darbības un nodrošināt īpašas 
budžeta pozīcijas, lai Savienības ārējā darbībā sasniegtu ar dzimumu līdztiesību un 
sieviešu tiesībām, tostarp ar seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to saistītajām 
tiesībām, saistītos mērķus;

9. aicina veikt ietekmes uz dzimumu līdztiesību novērtējumus kā daļu no vispārējiem 
ex ante nosacījumiem attiecībā uz Savienības līdzekļiem;

10. atgādina, ka ļoti daudz bēgļu un patvēruma meklētāju, kas ierodas Savienībā, ir sievietes 
un bērni; uzsver, ka integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai ir arī viens no 
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) pamatprincipiem, un atkārtoti prasa 
migrācijas un patvēruma politikā ņemt vērā arī dzimuma aspektu un piešķirt līdzekļus 
īpaši tam, lai novērstu vardarbību dzimuma dēļ, kā arī nodrošināt piekļuvi veselības un 
reproduktīvās veselības aprūpei un ar to saistīto tiesību ievērošanu;

11. prasa Parlamentam, Padomei un Komisijai atjaunot saistības attiecībā uz dzimumu 
līdztiesību nākamajā DFS, jaunajā DFS regulā iekļaujot klauzulu par dzimumu 
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līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā un dzimumu līdztiesības principam 
atbilstošu pārskatīšanu; pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz DFS pievienoto kopīgo 
deklarāciju par integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai, šajā jomā nav gūti 
vērā ņemami panākumi un ka saistībā ar 2014.–2020. gada DFS nav izstrādāta skaidra 
dzimumu līdztiesības stratēģija ar konkrētiem mērķiem, konkrētiem uzdevumiem un 
piešķīrumiem;

12. uzsver, ka ir jāpieliek lielākas pūles, lai integrētu dzimumperspektīvu pētniecības un 
integrācijas jomā; šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka līdz 2019. gada janvārim sievietes 
veidoja 42 % no visa programmas “Apvārsnis 2020” projektu darbaspēka; taču, gluži 
pretēji, pauž nožēlu par to, ka sieviešu īpatsvars projektu koordinatoru vidū bija tikai 
28 % un tikai 32,4 % no dotācijām bija ņemta vērā pētniecības un inovācijas satura 
dzimumdimensija; aicina arī iekļaut mērķtiecīgus pasākumus sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības jomā, piešķirot tām īpašas budžeta pozīcijas, lai migrācijas un 
patvēruma politikā ņemtu vērā dzimumu dimensiju;

13. aicina Komisiju izmantot dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā 
visā budžeta procedūrā, budžeta īstenošanā un tās novērtēšanā, lai veicinātu vienlīdzīgu 
piekļuvi Savienības finansētajām programmām un sekmētu sieviešu līdzdalību;

14. aicina apkopot pēc dzimuma sadalītus datus par Savienības finansēto programmu 
atbalsta saņēmējiem un dalībniekiem; atkārtoti prasa iekļaut Savienības budžeta izpildes 
rezultātu rādītāju kopumā arī konkrētus dzimumu līdztiesības rādītājus, kuru pamatā ir 
lielāks uzsvars uz līdztiesības, taisnīguma un ekoloģijas principu, pienācīgi ņemot vērā 
pareizas finanšu pārvaldības principu, proti, saskaņā ar saimnieciskuma, lietderības un 
efektivitātes principu;

15. pauž nožēlu par to, ka Eiropas Stratēģisko investīciju fondā (ESIF) nav iekļauta 
dzimumperspektīva, jo trūkst konkrētu datu par to pieteikumu iesniedzēju dzimumu, 
kuri iesniegti un/vai apstiprināti ESIF finansējuma saņemšanai.
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