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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē 2013. gada 27. jūnijā panākto politisko vienošanos par DFS 2014.–
2020. gadam; uzsver — lai varētu ātri un efektīvi uzsākt jaunās kohēzijas politikas 
īstenošanu, ir būtiski pēc iespējas ātrāk pabeigt sarunas par tiesību aktu kopumu, 
partnerības nolīgumiem un darbības programmām; uzsver, ka budžeta ziņā jebkura 
kavēšanās radīs pārmērīgu maksājuma pieprasījumu uzkrāšanos perioda beigās;

2. atgādina, ka to nesamaksāto saistību (RAL — franču valodā reste à liquider) apjoms, kas 
uzkrājušās līdz 2007.–2013. gada DFS beigām, atbilst divām trešdaļām no kohēzijas 
politikai paredzētā finansējuma1; uzsver nepieciešamību rast stabilu risinājumu, ar kuru 
iespējams samazināt risku, ka ES programmu īstenošana varētu tikt bloķēta neveiktu 
maksājumu dēļ; vērš uzmanību uz to, ka, lai gan „N+3” noteikums ir būtisks, lai 
nodrošinātu kohēzijas politikas atbalstīto projektu īstenošanu, tas ietekmēs RAL
uzkrāšanos turpmākajos gados, jo īpaši sakarā ar kavēšanos jauno programmu uzsākšanā;

3. uzskata, ka daudzlīmeņu pārvaldības princips ir īpaši svarīgs jaunās kohēzijas politikas 
efektīvai pārvaldībai; tādēļ uzsver — programmu un nolīgumu izstrādes posmā, to 
īstenošanā un novērtēšanā būtu pilnībā jāiesaista vietējās un reģionālās pašvaldības 
atbilstīgi to attiecīgajām kompetences jomām; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt atbilstīgu 
informācijas plūsmu un tehnisko atbalstu šīm iestādēm, lai veicinātu un optimizētu to 
ieguldījumu visos šā procesa posmos;

4. uzsver, ka ir ļoti svarīgi veidot sinerģiju starp ES budžetu un dalībvalstu, kā arī reģionālo 
un vietējo pašvaldību budžetiem, lai varētu īstenot jebkādus centienus palielināt ES 
publisko ieguldījumu efektivitāti; atkārtoti prasa Komisijai norādīt, kā pastiprināt ES 
budžeta ietekmi šajā jomā;

5. atgādina — lai maksimāli palielinātu ES atbalsta ietekmi un novērstu fiskālās 
konsolidācijas politikas negatīvās sekas, ir būtiski īstenot integrētu pieeju, koordinējot 
dažādus pieejamā finansējuma avotus, un nodrošināt pašreizējo politikas virzienu un 
noteikumu konsekvenci; 

6. atgādina savu nostāju par nākamās DFS obligāta pārskata un pārskatīšanas nozīmīgumu 
līdz 2016. gada beigām, lai nākamā Komisija un Parlaments varētu atkārtoti izvērtēt ES 
politiskās prioritātes, vajadzības gadījumā pielāgot DFS jauniem uzdevumiem un pilnībā 
ņemt vērā jaunākās makroekonomiskās prognozes;

7. atzinīgi vērtē pozitīvos pasākumus, kas veikti ES fondu pārvaldības vienkāršošanas un 
pārredzamības uzlabošanas jomā; uzsver, ka vienkāršākas procedūras varētu samazināt 
nepilnības un tādējādi tiktu labāk izmantoti Eiropas fondu līdzekļi; uzsver 

                                               
1

Ja tiks apstiprināts budžeta grozījums Nr. 2/2013 par kopējo summu EUR 11,2 miljardu apmērā, paredzams, ka RAL kopējais apjoms 
2013. gada beigās varētu sasniegt EUR 224 miljonus, lai gan Komisija sākotnējās aplēsēs minēja, ka RAL 2013. gada beigās būs 
EUR 180 miljardi.
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nepieciešamību pieņemt vērienīgāku pieeju Komisijas un dalībvalstu līmenī, lai 
atvieglotu fondu finansējuma iegūšanas procedūru pieejamību, publiskā iepirkuma 
noteikumus un kontroles mehānismus, kā arī nodrošinātu skaidru un pieejamu 
informāciju par fondu līdzekļu saņēmējiem un finansējuma iespējām.
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