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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka, lai gan 27 % projektu tika izraudzīti, ņemot vērā finansējuma apjomu, tomēr 
maksājumu līmenis ziņojuma laikā bija daudz zemāks (apmēram 13 %) un 2010. gada 
beigās tas joprojām bija apmēram 22 %, t.i., aptuveni 60 % no līmeņa, kas bija sasniegts 
2000.–2006. gada finanšu periodā pēc četru gadu īstenošanas;

2. atgādina, ka 2010. gada 1. jūlijā, apritot 2007.–2013. gada plānošanas perioda pusei, bija 
veikta tikai mazāk nekā sestā daļa no budžeta maksājumiem;

3. atzinīgi vērtē to, ka tiek kāpināta kohēzijas politikas līdzekļu apguves spēja un budžeta 
izpilde (2010. gadā 2007.–2013. gada finansējuma apjoma vispārējās izpildes līmenis 
Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF) / Kohēzijas fondam (KF) bija pieaudzis par 
79 % un Eiropas Sociālajam fondam (ESF) — attiecīgi par 62 %), kas cita starpā 
skaidrojams ar nesenajām tiesību aktu izmaiņām un to, ka Komisija beidzot ir 
apstiprinājusi atlikušās pārvaldības un kontroles sistēmas, tādējādi darbības programmas 
beidzot tiek īstenotas pilnā tempā; uzsver, ka šis tempa kāpums tika atspoguļots, saistībā 
ar 2010. gada budžetu veicot vispārēju pārvietojumu, ar kuru kohēzijas politikai 
2010. gadā maksājumiem papildus piešķīra EUR 1 miljardu;

4. tomēr uzsver, ka izpildes temps pa dalībvalstīm, darbības jomām un fondiem nebūt nav 
vienmērīgs; atgādina, ka 2010. gada beigās maksājumu izpildes līmeņa maksimālā 
atšķirība dalībvalstīs attiecībā uz ERAF un KF (kopā) bija 247 % un attiecībā uz ESF —
303 %;

5. uzsver — ar apropriāciju izmantošanu saistītās konstatētās grūtības daļēji liecina, ka 
ekonomikas un finanšu krīzes laikā jo īpaši mazāk attīstītajos reģionos ir grūti nodrošināt 
dažu Lisabonas stratēģijas kritēriju pienācīgu izpildi, sevišķi attiecībā uz jauninājumiem;

6. tādēļ prasa veltīt īpašu uzmanību tālākai savstarpējas mācīšanās, labas prakses apmaiņas 
un administratīvās darbībspējas veicināšanai vairākās dalībvalstīs un prasa arī turpmāk 
pārdomāt, kā integrēt dažādo piemērojamo noteikumu kopumus un kontroles pasākumus.
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