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IEROSINĀJUMI 

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:  

1. pauž nožēlu par to, ka 2015. finanšu gadā kļūdu īpatsvars 4. izdevumu kategorijā, ko 

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) aprēķinājusi savā gada pārskatā, nav samazinājies 

salīdzinājumā ar 2014. gadu un ir 2,8 %; tomēr norāda, ka tas ir zemāks par citās 

izdevumu kategorijās konstatēto kļūdu līmeni, neraugoties uz to, ka Savienības ārējās 

palīdzības darbības bieži notiek krīzes skartos reģionos un politiski sarežģītos apstākļos; 

2. atbalsta visus ieteikumus, ko ERP formulējusi, pamatojoties uz saviem konstatējumiem; 

atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir pilnībā īstenojusi 5 no 7 ieteikumiem, ko ERP sniedza 

2012. un 2013. gada pārskatos, un mudina Komisiju veikt pasākumus nolūkā pabeigt 

atlikušo ieteikumu īstenošanu; 

3. ar bažām konstatē, ka joprojām pastāv nepilnības to izdevumu verifikāciju kvalitātē, kuras 

veic saņēmēju nolīgtie revidenti, kas dažos gadījumos noved pie tā, ka Komisija pieņem 

neattiecināmas izmaksas, un atzīst nepieciešamību uzlabot dotāciju pārraudzību; uzsver, 

ka ir konstatēts arī tas, ka Komisija reizēm kavējas ar izdevumu validāciju, pilnvarošanu 

un samaksāšanu; 

4. pauž bažas par to, ka ERP veiktajā revīzijā tika konstatēts, ka DG NEAR veiktais 

novērtējums par riskam pakļauto maksājumu summu nav pietiekami precīzs, un sagaida, 

ka DG NEAR metodika tiks drīzumā pārskatīta; 

5. lai gan atzinīgi vērtē panākto, norāda, ka Komisija 6 no 10 civilajām misijām, kas veiktas 

saskaņā ar kopējo drošības un aizsardzības politiku (KDAP), vēl nav atzinusi par 

atbilstošām Finanšu regulas 60. pantam; mudina Komisiju strādāt intensīvāk, lai pēc ERP 

ieteikuma akreditētu visas civilās KDAP misijas, lai tām varētu uzticēt budžeta izpildes 

uzdevumus saskaņā ar netiešo pārvaldību; 

6. atzinīgi vērtē misiju atbalsta platformas izveidi ar mērķi samazināt administratīvo slogu 

un uzlabot civilo KDAP misiju efektivitāti; pauž nožēlu par tās ierobežoto lielumu un 

piemērošanas jomu un atkārtoti aicina panākt lielāku virzību saistībā ar kopīgu 

pakalpojumu centru, kas nodrošinātu turpmākus budžeta un efektivitātes ieguvumus, 

centralizējot visus tos misiju atbalsta pakalpojumus, kuri nav jānodrošina vietējā līmenī; 

7. mudina panākt lielāku progresu attiecībā uz KDAP noliktavas modernizāciju, lai 

aprīkojumu, kas vairs nav vajadzīgs, varētu izmantot atkārtoti un pārdalīt misijām, 

pamatojoties uz faktiskajām vajadzībām, tādējādi ietaupot līdzekļus un padarot attiecīgo 

aprīkojumu vieglāk pieejamu; 

8. atkārtoti pauž viedokli, ka Savienības finanšu noteikumi ir labāk jāpielāgo ārējās darbības 

īpatnībām, tostarp krīžu pārvarēšanai, un uzsver, ka pašreizējās Finanšu regulas 

pārskatīšanas rezultātā ir jānodrošina lielāka elastība; 

9. pauž bažas par tiešu kontroles veidu trūkumu attiecībā uz to, kā saņēmējas trešās valstis 

izmanto makrofinansiālo palīdzību; aicina Komisiju šāda veida palīdzību ciešāk piesaistīt 
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izmērāmiem parametriem; 

10. pieņem zināšanai ERP īpašos ziņojumus Nr. 11/2016, 20/2016 un 21/2016, kas 

koncentrējas uz ES pirmspievienošanās palīdzību administratīvās spējas stiprināšanai 

Rietumbalkānos; atzinīgi vērtē visus ERP ieteikumus un mudina Komisiju tos īstenot; jo 

īpaši vērš uzmanību uz to, ka ir svarīgi nodrošināt reaģētspējīgu, mērķtiecīgu un elastīgu 

palīdzību Rietumbalkānu reģiona kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm, kā 

arī pilnībā izmantot pieejamos instrumentus to reformu stimulēšanai, kas ir nepieciešamas 

šo valstu virzībai uz pievienošanos Eiropas Savienībai; 

11. atzinīgi vērtē arī ieteikumus, kas sniegti ERP īpašajā ziņojumā Nr. 13/2016 par ES 

palīdzību valsts pārvaldes stiprināšanai Moldovā un īpašajā ziņojumā Nr. 32/2016 par ES 

palīdzību Ukrainai; uzskata, ka ES būtu pilnībā jāizmanto nosacījumu sviras efekts un 

jānodrošina uzsākto reformu īstenošanas pienācīga uzraudzība, lai sniegtu pozitīvu 

ieguldījumu demokrātiskās prakses stiprināšanā gan Moldovā, gan Ukrainā. 
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