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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. konstatē — kā norādīts Revīzijas palātas 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 — pat tad, ja būtu 
jāuzsver, ka kļūdas budžeta izpildē automātiski nenozīmē krāpšanu, pēdējo gadu 
pozitīvā tendence ir apvērsta; 

2. pieņem zināšanai, ka šo kļūdu cēlonis galvenokārt ir neattiecināmu izmaksu 
atmaksāšana, iekšējā tirgus noteikumu pārkāpumi un atbalsta dokumentācijas trūkums, 
taču tas ir saistīts arī ar iepriekšējā gada kopējām zemajām atmaksas un maksājumu 
likmēm, kā arī mazāku revīzijā iekļautu finanšu instrumentu skaitu;

3. vērš uzmanību uz to, ka augsta riska izdevumiem bieži piemēro sarežģītus noteikumus 
un attiecināmības nosacījumus, kas rada kļūdas, un ka šādu kļūdu apjomu palielina 
valsts iestāžu radītais papildu slānis; atgādina, ka vienkāršāki valsts attiecināmības 
noteikumi varētu palīdzēt ierobežot šo kļūdu cēloņus un tādējādi samazināt 
administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem;

4. uzsver, ka Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESI fondu) apguve joprojām ir 
lēnāka nekā plānots — līdz 2018. gada beigām ir apgūti tikai 27,3 %; norāda, ka šī 
vērtība ir pat zemāka nekā apguves līmenis 2011. gadā, kas ir attiecīgais iepriekšējās 
daudzgadu finanšu shēmas gads; 

5. 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; tādēļ aicina Komisiju un Padomi 
nākamajā 2021.–2027. gada plānošanas periodā nodrošināt atbilstošus pasākumus, lai 
izvairītos no atkārtoti novēlotas ESI fondu īstenošanas un tās izraisīta domino efekta.


