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IEROSINĀJUMI

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

1. atgādina, ka Eiropas Revīzijas palāta jau vairākus gadus ir ziņojusi, ka kohēzijas jomas 
maksājumos mēdz būt kļūdas, kas pārsniedz 5 %, taču norāda, ka to līmenis ir 
pazeminājies, jo kā liecina Revīzijas palātas gada pārskats iepriekšējās budžeta izpildes 
apstiprinājuma procedūras laikā tas sasniedza 11 %, turklāt arī uzraudzības un kontroles 
sistēmas attiecībā uz šiem maksājumiem ir tikai daļēji efektīvas; aicina arī padarīt 
skaidrāku kļūdu aprēķināšanas metodi, jo Eiropas Revīzijas palātas un Komisijas sniegto 
datu neatbilstība rada neskaidrību un neuzticēšanos oficiālajiem datiem;

2. tādēļ uzskata, ka laikposmam pēc 2013. gada uzraudzības un kontroles sistēmas ir 
jāpadara daudz efektīvākas un ir jārūpējas, lai nepalielinātos administratīvais slogs;

3. aicina samazināt administratīvos ierobežojumus attiecībā uz finanšu pārvaldību un 
kontroli; atzinīgi vērtē diskusijas par programmu, kā arī n+2 noteikuma darbības 
pakāpenisku slēgšanu un aicina nodrošināt elastīgu pieeju, lai dalībvalstīm dotu iespēju 
pareizi izmantot finansējumu, novērstu neproduktīvu rīcību no dalībvalstu puses, kā arī 
vairāk novirzītu kontroles pasākumus riska apzināšanai, tādējādi palielinot to efektivitāti;

4. atzīmē, ka lielais kļūdu skaits kohēzijas politikā rodas tāpēc, ka šīs jomas noteikumi un 
procedūras ir sarežģītas; aicina Komisiju tos vienkāršot, lai panāktu efektīvāku sistēmu; 
papildus piezīmē, ka vairāk uzmanības jāpievērš preventīviem kontroles pasākumiem un 
skaidri jānodala kļūdas, pārkāpumi un krāpšana; tomēr uzsver, ka galīgos datus iespējams 
noteikt tikai tiem posmiem, kurus var uzskatīt par noslēgtiem, un līdz šim noslēgts ir tikai 
1994.–1999. gada posms;

5. uzskata, ka kopēji pārvaldības, atbilstības, revīzijas un paziņojumu sniegšanas noteikumi, 
kuri attiecas uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas 
fonda finansētiem projektiem, kā arī uz atbalsta projektiem lauku un zivsaimniecības 
teritoriju ekonomiskās daudzveidības palielināšanai, būtiski veicinātu šo fondu 
pārvaldības vienkāršošanu, samazinātu kļūdu iespējamību un vienkāršotu mazāku 
ieinteresēto pušu piedalīšanos kohēzijas politikas programmās, kā arī atvieglotu pieejamā 
finansējuma apgūšanu;

6. atzīmē, ka Komisija gatavojas pieprasīt dalībvalstu iestādēm iesniegt pārvaldības 
deklarāciju un neatkarīgas revīzijas atzinumu; atzinīgi vērtē šo iniciatīvu, bet atgādina, ka 
ministru līmenī parakstīta deklarācija ir vidēja termiņa mērķis, lai novērstu pašreizējās 
problēmas, kas saistītas ar atbildības trūkumu; uzstāj, ka Komisijai un dalībvalstīm pašām 
ir jāievieš efektīva partnerība, lai abas puses pildītu savus pienākumus attiecībā uz tām 
uzticētajiem līdzekļiem; atzīmē, ka Komisijas rīcībā ir ierobežots instrumentu daudzums 
un ka tā nevar iztikt bez dalībvalstu līdzekļiem; aicina Komisiju un dalībvalstis 
sadarboties, lai izveidotu efektīvu kontroles struktūru, balstoties uz abu pušu līdzekļu 
papildinošu izmantošanu, lai ar minimālu birokrātiju sniegtu maksimālu garantiju;

7. saprot, ka dalībvalstu iestādēm būs jāiziet valsts akreditācijas process; tomēr uzsver, ka 
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saskaņā ar LESD 317. pantu Komisija ir atbildīga par budžeta īstenošanu;

8. tādēļ aicina Komisiju pildīt savas uzraudzības funkcijas, pašai veicot akreditācijas procesu 
un regulāri uzraugot akreditēto iestāžu darbības atbilstību programmas darbības laikā;

9. tādēļ prasa nostiprināt Komisijas uzraudzības funkcijas, ieviešot iespējas sistemātiski 
pārtraukt vai apturēt maksājumus, tiklīdz ir pieejamas drošas liecības, ka akreditēto 
iestāžu darbība ir būtiski nepilnīga; aicina Komisiju izveidot arī stingrākus plānus 
kļūdainu maksājumu atgūšanas līmeņa uzlabošanai;

10. visbeidzot uzskata, ka jāizveido sankciju katalogs, kuras piemēro dalībvalstīm un 
galīgajiem saņēmējiem, ja notikuši pārkāpumi; uzskata arī, ka sankciju izmantošanas 
pamatā ir jābūt skaidriem noteikumiem un regulējumam; aicina pārkāpumu gadījumos 
sankcijas pirmām kārtām noteikt galīgajiem saņēmējiem, lai pārkāpuma izdarītājiem būtu 
jāatbild par savām kļūdām; uzskata, ka dalībvalstīm sankcijas vajadzētu noteikt tikai 
pārvaldības kļūdu vai sistemātisku pārkāpumu gadījumā, ja tās ir par šīm kļūdām un 
pārkāpumiem atbildīgas, un neizmantot sankcijas kā ātru un vienkāršu risinājumu tā vietā, 
lai vērstos pret galīgajiem saņēmējiem;

11. konstatē, ka aptuveni 43 % izskaitļojamu kļūdu, kuras ir saistītas ar izdevumiem, rodas 
iepirkuma jomā; aicina Komisiju ierosināt skaidrus un pārredzamus iepirkuma procedūras 
noteikumus, lai samazinātu kļūdu līmeni.
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