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IEROSINĀJUMI

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

1. apzinās, ka budžeta atbalsts ir pretrunīgi vērtēts attīstības instruments, kurā ietvertas 
gan iespējas, gan problēmas; atzīst, ka tas ievēro attīstības principus, palielinot 
ieinteresētību un uzlabojot dialogu starp partneriem un līdzekļu devējiem, un sniedz 
priekšrocības, kas saistītas ar zemām darījumu izmaksām, bet vienlaikus satur līdzekļu 
nepareizas iedalīšanas un nevēlamas izmantošanas risku gadījumā, ja saņēmējvalstu 
pārvaldībā pietrūktu pārredzamības, pārskatatbildības un efektivitātes; uzsver, ka 
budžeta atbalsts nav universāla pareizā atbilde ikvienā situācijā un ka to nekādi 
nevajadzētu uzskatīt par vienīgo izvēles variantu;

2. aicina Komisiju pirms budžeta atbalsta piešķiršanas nodrošināt, lai intervences mērķi 
būtu saņēmējvalsts valsts programmu sastāvdaļa un lai attiecībā uz citiem līdzekļu 
devējiem tiktu ievēroti koordinācijas, papildināmības un saskaņotības principi, kā arī 
lai tas būtu papildinošs attiecībā pret līdzekļiem, ko piešķir saņēmējvalsts;

3. lai nodrošinātu ES budžeta atbalsta atbilstību, aicina Komisiju racionalizēt savu 
programmu izstrādes un plānošanas procesu, uzlabojot to lēmumu sagatavošanu un 
dokumentēšanu, ar kuriem sāk budžeta atbalsta darbības un kas, ņemot vērā delegāciju 
rīcībā esošos ierobežotos resursus, bieži ierobežo to spēju pildīt noteiktas darbības, 
aicina Komisiju nodrošināt īstenošanai pietiekami kvalificētu personālu, jo budžeta 
atbalstam vajadzīgas no projektu un programmu finansēšanas atšķirīgas analītiskās 
prasmes;

4. aicina Komisiju formulēt mērķus tā, lai varētu izmērīt programmu efektivitāti un prasīt 
atbildību no Komisijas; mudina Komisiju pienācīgi ņemt vērā attiecīgās saņēmējvalsts 
prioritārās vajadzības veiktspējas palielināšanā;

5. atkārtoti aicina Komisiju pāriet no ieguldījumu kontroles uz pārbaudi, kurā rezultātus 
salīdzina attiecībā pret rādītājiem, uzlabojot savu pārskata sistēmu, lai tā būtu vērsta 
uz programmu efektivitāti;

6. lai samazinātu riskus publisko finanšu pārvaldībā, kas saistīti ar budžeta atbalsta 
programmām, aicina Komisiju sagatavot efektīvu riska pārvaldības sistēmu;

7. pauž bažas par to, ka Revīzijas palāta („Palāta”) savā gada pārskatā par darbībām, ko 
finansē astotais, devītais un desmitais Eiropas Attīstības fonds (EAF), par 
2009. finanšu gadu konstatēja, ka budžeta atbalsta maksājumos bieži ir skaitļos 
neizsakāmas kļūdas sakarā ar to, ka trūkst dokumentētu un strukturētu liecību par 
atbilstību maksāšanas nosacījumiem; vienlaikus pieņem zināšanai un atzinīgi vērtē 
Palātas atzīmētos būtiskos uzlabojumus pamatotības apliecināšanā desmitajā EAF, 
pateicoties skaidrākām novērtējuma sistēmām, kuru izmantošana tagad ir kļuvusi par 
parasto praksi;
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8. aicina Komisiju nodrošināt, lai īpašie nosacījumi uz izpildes rezultātiem balstītām 
mainīgajām maksājumu daļām skaidri norādītu rādītājus, mērķus, aprēķina metodes un 
pārbaudes avotus un lai delegāciju ziņojumi sniegtu strukturētu un dokumentētu 
liecību par publisko finanšu pārvaldības gaitu, skaidri nosakot kritērijus, pēc kuriem 
jāvērtē progress, par panākto progresu un par cēloņiem, kāpēc reformu programma 
varētu nebūt īstenota atbilstoši plānam;

9. aicina Komisiju veikt visu nepieciešamo, lai cīnītos ar korupciju saņēmējvalstīs, 
tostarp vajadzības gadījumā apturot līdzekļu piešķiršanu; šajā sakarībā aicina Komisiju 
uzturēt ar partnervalstu valdībām ciešu un regulāru dialogu par korupcijas 
jautājumiem un pievērst pietiekamu uzmanību attiecīgo saņēmējvalstu vajadzībām 
veiktspējas palielināšanā attiecībā uz pārskatatbildību un korupcijas apkarošanas 
mehānismiem; norāda, ka to 27 ĀKK valstu starpā, kuru situācija nav nestabila un 
kurām 10. EAF valsts stratēģijas dokumentos tika plānots VBA, balstoties uz 
„Transparency International” 2009. gada korupcijas uztveres indeksu, 12 valstis tiek 
klasificētas par tādām, kurās „zeļ korupcija”, un no tām sešām Latīņamerikas un 
Āzijas valstīm, kurās ir VBA programmas, tāpat tiek klasificētas piecas;

10. atkārtoti pauž viedokli, ka partnervalstu parlamentu, pilsoniskās sabiedrības un vietējo 
varas iestāžu līdzdalība ir obligāts priekšnoteikums, lai panāktu patiesu ieinteresētību 
šajā procesā, un atkārtoti aicina Komisiju darīt visu iespējamo, lai uzlabotu dialogu ar 
šīm institūcijām visos dažādajos plānošanas posmos;

11. šajā saistībā uzstāj uz efektīvu prasības izpildi, kas izklāstīta Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu 
instrumentu sadarbībai attīstības jomā (DCI regula)1, 25. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā un kurā teikts, ka „Komisija konsekventi izmanto pieeju, kas vērsta uz 
rezultātiem un attīstības rādītājiem, un skaidri definē un uzrauga tās nosacītību un 
atbalsta partnervalstu centienus izstrādāt parlamentāru kontroli un revīzijas iespējas, 
kā arī palielināt pārredzamību un publisku piekļuvi informācijai”, un mudina Komisiju 
paplašināt šos noteikumus, attiecinot tos arī uz budžeta atbalstu Eiropas Attīstības 
fonda saņēmējvalstīm (ĀKK valstīm), kurām līdz šim tiek piemēroti vienīgi Kotonū 
nolīguma 61. panta 2. punktā minētie kritēriji, kuri ir drīzāk tehniskie kritēriji.

                                               
1 OV L 37, 27.12.2006., 41. lpp.



AD\862554LV.doc 5/5 PE458.662v02-00

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 28.3.2011

Galīgais balsojums +:
–:
0:

15
1
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Jorgo 
Chatzimarkakis, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin 
Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, 
Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, 
Monica Luisa Macovei, Bart Staes

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Evgeni Kirilov, Brian Simpson


