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ĪSS PAMATOJUMS

Jaunās Finanšu regulas (FR) galvenais mērķis kopumā atbilst vispārējiem mērķiem īstenot ES 
politiku, vienlaikus nodrošinot pareizas finanšu pārvaldības principa ievērošanu.
Finanšu regulai kopā ar tās īstenošanas noteikumiem, tāpat kā daudzgadu finanšu shēmai 
kopā ar ikgadējo budžetu ir tieša ietekme uz Eiropas pētniecības, attīstības un inovāciju 
politiku. Vienam no galvenajiem FR mērķiem jābūt pienācīga līdzsvara panākšanai starp 
finanšu uzskaites principiem un elastību attiecībā uz saņēmējiem.
Tādēļ ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē arvien pieaugošos centienus 
vienkāršot pamatprogrammu administratīvos un finansiālos noteikumus visos programmas un 
projektu īstenošanas posmos (pieteikšanās, novērtēšana un vadība), no kā ievērojamu labumu 
gūtu ieinteresētās personas. Pētniecība ir nenoteikts process, kuram raksturīgs noteikts 
daudzums riska, un no rezultātiem atkarīgs finansējums var ierobežot pētniecības projektu 
klāstu, saglabājot mazāk riskantus projektus, un pētījumus orientēt uz tirgu — šāda pieeja 
Eiropas Savienībā traucētu sasniegt izcilību un īstenot progresīvu fundamentālo pētniecību;

Pārāk stingras FR interpretācijas rezultātā pēdējos gados pret pētniecības programmas 
dalībniekiem diemžēl ir veidojusies riska novēršanas kultūra un nulles uzticības attieksme, tā 
mazinot šīs regulas īstenošanas efektivitāti. Šādas bažas ir paustas vairākos paziņojumos un 
rezolūcijās, piemēram, iniciatīvas „Uzticieties pētniekiem!” paziņojumā un EP 2011. gada 
11. novembra rezolūcijā par pētniecības pamatprogrammu īstenošanas vienkāršošanu 
(2010/2079(INI)), un steidzami ir nepieciešama atbilstoša atbildes reakcija, vienkāršojot 
finanšu un administratīvos noteikumus saistībā ar pamatprogrammu un citiem Eiropas 
finansēšanas instrumentiem.

Pētniecības finansēšanai Eiropā jāturpina attīstīties, panākot savstarpēju uzticēšanos un 
atbildīgas partnerattiecības, turklāt attiecībā uz dažādos līmeņos iesaistītajiem dalībniekiem 
tai jābūt tolerantai pret risku, piemērojot elastīgus ES noteikumus atbilstoši dalībvalstu 
noteikumiem un praksei. Finansējuma izvērtēšanai pētniecības jomā jāpamatojas uz 
pētniecības raksturu — koncentrēšanās uz izcilību, būtiskumu un ietekmi.
Vienkāršošana

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē priekšlikumus noteikumu un procedūru turpmākai 
vienkāršošanai un saskaņošanai. Šajā sakarībā ir svarīgi atgādināt, ka vienkāršošana nav 
atsevišķs mērķis, bet gan drīzāk līdzeklis, ar kuru nodrošina ES pētniecības finansējuma 
pievilcību un pieejamību, un ka ar vienkāršošanas pasākumiem jānodrošina lielākas iespējas 
izvairīties no kļūdām. Atzinuma sagatavotājs piekrīt, ka nepieciešamas pārbaudes un 
garantijas, lai ievērotu budžeta disciplīnu un īstenotu labas finanšu pārvaldības kultūru, taču, 
no otras puses, šādam administratīvajam slogam jābūt samērīgākam ar attiecīgajiem finanšu 
riskiem, ņemot vērā dažu politikas jomu, piemēram, pētniecības, specifiskās īpatnības.

Vienkāršošanas nolūkā attiecībā uz darbības dotācijām, kuras piešķir kā vienreizējus 
maksājumus vai vienotas likmes maksājumus, atzinuma sagatavotājs uzsver, ka jāatceļ 
noteikums par dotāciju pakāpenisku samazināšanu, un aicina Komisiju turpmāk precizēt 
terminoloģiju par vienreizējiem maksājumiem un vienotas likmes maksājumiem un atvieglot 
to izmantošanu; uzskata, ka vienreizēji maksājumi un vienotas likmes maksājumi būtu 
pieļaujami izņēmuma kārtā, brīvprātīgi un tikai atbilstoši pamatotos gadījumos.

Noteikumi, ar kuriem reglamentē iepriekšēja finansējuma procentus
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Atzinuma sagatavotājs atbalsta tūlītēju atteikšanos no pienākuma iekasēt procentus par 
iepriekšēju finansējumu, kā arī prasības atcelšanu par tādu atsevišķu kontu atvēršanu, par kuru 
atlikumu maksā procentus. Administratīvais slogs attiecībā uz procentu iekasēšanu ir 
nesamērīgs ar mērķi, un būtu efektīvāk ļaut uzkrātos procentus izmantot saņēmēju 
pārvaldītām programmām. 
Dotācijas

Ir jāprecizē dotāciju definīcija un jāsamazina administratīvais slogs. Lai uzlabotu dotāciju 
pārvaldību un vienkāršotu procedūras, būtu jādod iespēja piešķirt dotācijas vai nu ar iestādes 
lēmumu, vai arī noslēdzot rakstveida nolīgumu ar saņēmēju.
Pieļaujamais kļūdas risks

Pētniecībai un inovācijām raksturīga riska uzņemšanās, un pieļaujamā riska piemērota līmeņa 
noteikšana ir būtiska sekmīgai pētniecības un inovāciju politikai ES līmenī. Priekšlikums 
Finanšu regulā ieviest pieļaujamā kļūdas riska jēdzienu ir vērtējams kā pozitīvs solis uz 
priekšu, un tas varētu palīdzēt samazināt gan sarežģītību, gan ex-post revīzijas, nodrošināt 
pienācīgu līdzsvaru starp stabilu finanšu pārvaldību un pienācīgu kontroli, kā arī tā rezultātā 
varētu panākt finanšu pārvaldības vienkāršošanu. Turklāt Komisijai jānodrošina, ka ir veikti 
visi pasākumi, lai samazinātu ar pētniecību saistīto kļūdas risku.
Ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka dalības noteikumus interpretē un piemēro vienādi un ka tajos 
atspoguļo pētniecības un izstrādes prakses būtību. Atzinuma sagatavotājs tāpēc aicina veikt 
rūpīgu kļūdu analīzi, paziņot par kļūdām un veikt iespējamos koriģējošos pasākumus, kā arī 
uzskata, ka FR tekstā būtu jāievieš skaidrāka kļūdu definīcija.
Atzinuma sagatavotājs piekrīt, ka noteikumus par godalgām FR ievieš atsevišķi. Ir jāveicina 
godalgu izmantošana, taču ar tām nedrīkst aizstāt pienācīgi strukturētu finansējumu.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

(4a) Attiecībā uz Savienības pētniecības 
pamatprogrammām būtu jāievieš 
turpmāka noteikumu un procedūru 
vienkāršošana atbilstoši Eiropas 
Parlamenta 2010. gada 11. novembra 
rezolūcijai par pētniecības 
pamatprogrammu īstenošanas 
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vienkāršošanu1 un galīgajam ziņojumam, 
ko sagatavoja ekspertu grupa par
pētniecības septītās pamatprogrammas 
īstenošanas starpposma novērtējumu un 
publicēja 2010. gada 12. novembrī, 
pamatojoties uz Lēmuma 
Nr. 1982/2006/EK 7. panta 2. punktu;
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0401.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments 2010. gada 11. novembra rezolūcijā par pētniecības pamatprogrammu 
īstenošanas vienkāršošanu (2010/2079 (INI)) prasa vienkāršot un saskaņot Finanšu regulas 
noteikumus un procedūras.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) precīzi, saskaņoti un pārredzami 
kontroles noteikumi, respektējot iesaistīto 
pušu tiesības;

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments 2010. gada 11. novembra ziņojuma par pētniecības pamatprogrammu 
īstenošanas vienkāršošanu (2010/2079 (INI)) 29.pantā aicina iesniegt precīzus, saskaņotus un 
pārredzamus kontroles noteikumus, kuri respektētu iesaistīto pušu tiesības, un šiem 
principiem jābūt budžeta īstenošanas iekšējās kontroles neatņemamai daļai.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Likumdevēja iestāde saskaņā ar LESD 
322. pantā noteiktu procedūru lemj par 

Iesniedzot pārskatītus vai jaunus 
izdevumu priekšlikumus, Komisija 
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pieļaujamā kļūdas riska līmeni piemērotā 
budžeta daļu apkopojumā. Šo lēmumu 
ņem vērā ikgadējās budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūras laikā saskaņā 
ar 157. panta 2. punktu.

analizē, novērtē un nepieciešamības 
gadījumā izdara grozījumus riska 
pārvaldības sistēmā. Pamatojoties uz 
skaidru metodoloģiju, Komisija izvērtē arī 
kļūdu vai ierosināto tiesību aktu 
neievērošanas riska līmeni katram 
līdzekļu veidam un dalībvalstij.

Or. en

Pamatojums

Budžeta komiteja 29. pantā ierosina jaunu tekstu par pieļaujamo kļūdas risku. Šis teksts var 
būt pieļaujamā kļūdas riska koncepcijas pamatā, taču vienlaikus kārtīgi ir jāizanalizē COM 
priekšlikums un nepieciešamības gadījumā tas jāmodernizē. Taču minēto koncepciju nedrīkst 
attiecināt tikai uz neievērošanu, jo tāpat jāiekļauj īpaši zinātnes jomai raksturīgais risks.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieļaujamā kļūdas riska līmeni pamato ar 
kontroļu izmaksu un noderīguma analīzi. 
Dalībvalstis un 55. panta 1. punkta b) 
apakšpunktā minētās struktūras un 
personas pēc pieprasījuma ziņo Komisijai 
par savām kontroles izmaksām, kā arī par 
to pasākumu skaitu un apjomu, ko 
finansē no budžeta.

Ja programmas īstenošanas laikā kļūdu 
vai tiesību aktu neievērošanas līmenis 
pastāvīgi ir augstāks par izdevumu 
priekšlikumā norādīto riska līmeni, 
Komisija konstatē trūkumus kontroles 
sistēmās un analizē izmaksas un 
ieguvumus saistībā ar iespējamajiem 
koriģējošajiem pasākumiem, kā arī veic 
atbilstošus pasākumus, piemēram, 
vienkāršo piemērojamos noteikumus, 
pārstrādā programmas, pastiprina 
kontroli vai nepieciešamības gadījumā 
izbeidz darbību;

Or. en

Pamatojums

Precīzi jāapraksta pastāvīgi augsts neievērošanas vai kļūdu līmenis. 



PA\861451LV.doc 7/7 PE460.955v01-00

LV

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieļaujamā kļūdas riska līmeni cieši 
uzrauga un pārskata, ja notiek 
ievērojamas pārmaiņas attiecībā uz 
kontroles apstākļiem.

svītrots

Or. en


