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IEROSINĀJUMI
Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:
1. norāda, ka 2008. gadā veiktie starpposma maksājumi 2007.–2013. gada laikposmam veido
tikai 32 % izdevumu un ka Revīzijas palātas piezīmes īpaši attiecas uz 2000.–2006. gada
plānošanas perioda izdevumiem, kuri veidoja 68 % no kohēzijas maksājumiem
2008. gadā; tādēļ norāda, ka tiesiskā regulējuma pastiprināšanas attiecībā uz 2007.–
2013. gadu un 2008. un 2009. gadā ieviesto vienkāršošanas pasākumu ietekme vēl nav
jūtama;
2. ar nepacietību gaida, ka Komisija publicēs 2010. gada februārī plānoto paziņojumu par
rīcības plāna ietekmi, kurā vajadzētu būt ietvertiem arī Komisijas veiktās pirmās revīzijas
rezultātiem attiecībā uz to projektu statistisko paraugu, kas īstenoti 2007.–2013. gada
plānošanas periodā;
3. norāda uz Revīzijas palātas konstatējumu, ka reprezentatīvajā statistiskajā paraugā to
projektu proporcija, kuru maksājumos ir kļūdas, bija 43 % un ka daudziem no šiem
projektiem izmaksāja pārāk lielus atlīdzības maksājumus; tomēr uzskata, ka šo
konstatējumu mīkstina Komisijas apgalvojums, ka tā bija informēta par trūkumiem piecās
no sešām minētajām programmām un bija veikusi atbilstošus koriģējošus pasākumus;
norāda uz Komisijas otru apgalvojumu, kuru pamato arī gada pārskata 6.20. punktā
Revīzijas palātas konstatētais, proti, ka 58 % kļūdu ir noteikumu piemērošanas kļūdas un
neietekmētu izdevumu atlīdzību;
4. norāda, ka publiskā iepirkuma noteikumu pārkāpšana ir viens no biežākajiem radušos
trūkumu iemesliem; aicina Komisiju pārbaudīt, kā rodas šī neatbilstība Kopienas publiskā
iepirkuma noteikumiem;
5. vērš uzmanību uz kohēzijas politikas izdevumu īpašo raksturu, ko nosaka daudzgadu
pārvaldības sistēma, un uzsver, ka finanšu korekcijas tiek veiktas turpmākajos gados, kā
arī plānošanas perioda beigās, kas kopumā ļauj Komisijai konstatēt un novērst lielu skaitu
nepilnību;
6. atzinīgi vērtē to, ka ievērojami pieaudzis veikto finanšu korekciju un uzsākto maksājumu
oficiālas pārtraukšanas apjoms;
7. norāda, ka Komisijai nav ziņots par krāpšanas gadījumiem saistībā ar revīzijā
izskatītajiem projektiem un ka Revīzijas palātas pārskatā uzrādītais kļūdu līmenis ne
vienmēr liecina par krāpšanu;
8. norāda uz Revīzijas palātas konstatējumu, ka attiecībā uz 2007.–2013. gada plānošanas
periodu ir formulēti stingrāki kontroles nosacījumi, kā arī ir skaidrāk aprakstīta Komisijas
un dalībvalstu atbildība; tādēļ atzinīgi vērtē pievienoto vērtību, ko nodrošina katrai
programmai izveidotā revīzijas iestāde, un līdz ar Komisiju cer, ka šīs revīzijas iestādes
gada kontroles ziņojums un atzinums būtiski palielinās pārliecību par ticamību, kuru
sniedz valsts kontroles sistēmas;
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9. uzskata par nepieņemamu to, ka, neraugoties uz pārvaldes un kontroles sistēmu
ievērojamo uzlabošanos, ko nodrošināja 2008. gada rīcības plāns, kurš stiprināja
Komisijas kā uzraudzītāja lomu struktūrpasākumos, Revīzijas palāta konstatēja, ka tikai
31 % sistēmu darbojas labi un vairāk nekā 60 % ir nepieciešami uzlabojumi; tādēļ aicina
atbildīgās dalībvalstis, reģionālās iestādes un pārvaldības iestādes cieši sadarboties ar
Komisiju, lai mainītu šo statistiku pozitīvā virzienā;
10. norāda, ka Komisijas rīcības plāns ir ļāvis veikt pasākumus saskaņā ar visiem Revīzijas
palātas ieteikumiem; atzinīgi vērtē Komisijas veikto, nodrošinot apmācību un
konsultācijas programmu pārvaldošām iestādēm, lai uzlabotu kohēzijas politikas
izdevumiem piemērotās dalītās pārvaldības sistēmas darbību; aicina Komisiju ieguldīt vēl
lielāku darbu, sniedzot konsultācijas dalībvalstīm un mudinot tās uzlabot līdzekļu
atgūšanas procedūras un ziņojumu sniegšanu.
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