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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu ERAF, Kohēzijas fonda, ESF, EZF un ELFLA par 
kopīgu stratēģisko satvaru, kas ir svarīgs, lai nodrošinātu labāku stratēģisko koordināciju 
un uzlabotu stratēģijas „ES 2020” mērķu īstenošanu;

2. stingri atbalsta kohēzijas politikā integrētu Eiropas Sociālo fondu kā līdzekli, lai 
nodrošinātu integrētu pieeju un izvairītos no sadalīšanas sektoros; iesaka, saglabājot fonda 
pašreizējo struktūru, no jauna izvērtēt tā darbību un prioritātes, lai nodrošinātu 
ekonomiskās un sociālās kohēzijas integrāciju;

3. apliecina, ka integrēta plānošana novedīs pie zināmas struktūrfondu programmas 
reglamentējošo noteikumu saskaņošanas un līdz ar to — pie vienkāršākām procedūrām; ir 
pārliecināts, ka šis process atvieglos partneru dalību līdzfinansētos projektos un novērsīs 
pārmērīgu administratīvo slogu un līdzekļu neefektīvu sadali;

4. uzsver, ka vienkāršošana, kas ir ļoti būtiska kohēzijas politikas sekmīgai īstenošanai, 
jāveic gan valsts, gan reģionālā līmenī, tādējādi uzlabojot iznākumu; lai atvieglotu fondu 
līdzekļu pilnīgu un ātru absorbciju, aicina Komisiju turpmāk ierosināt vienkāršāku šīs 
politikas struktūru, pamatojoties uz lielāku elastību, proporcionalitāti un atpazīstamību 
līdzekļu izlietošanā;

5. atbalsta vairāk uz rezultātu orientētu politiku, kas mazāk koncentrētos uz izdevumu 
pareizību un procedūrām, bet radītu efektīvu līdzsvaru starp intervences pasākumu 
kvalitāti un finanšu un administratīvo kontroli; iesaka ieviest atbilstīgus novērtēšanas 
mehānismus, lai uzlabotu par programmu pārvaldību atbildīgo struktūru institucionālo un 
administratīvo veiktspēju, tādējādi sniedzot ieguldījumu izdevumu kvalitātē un kļūdu 
līmeņa samazināšanā;

6. mudina izveidot ES fondu un valsts, reģionālā un vietējā līmeņa finansējuma ciešāku 
papildināmību kā nepieciešamu nosacījumu pieejamo līdzekļu izlietošanas koordinācijas 
un efektivitātes uzlabošanai.
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