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IEROSINĀJUMI

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

1. norāda, ka kohēzijai paredzētos līdzekļus reglamentē īpaši sarežģīti noteikumi un ka to 
izmantošana atšķiras no citām ES izdevumu jomām, tādēļ ir lielāka kļūdu varbūtība; vērš 
uzmanību uz to, ka kļūdu īpatsvars kohēzijas izdevumos vēl aizvien ir visaugstākais 
salīdzinājumā ar citiem ES maksājumiem un ka 2009. gadā tas bija lielāks par 5 %; ir 
informēts par kļūdu īpatsvara samazināšanos salīdzinājumā ar 2008. gadu;

2. norāda, ka viens no biežākajiem pārkāpumu iemesliem vēl aizvien ir publiskā iepirkuma 
noteikumu neievērošana, kas daļēji skaidrojama ar tā sarežģītību; lai kļūdu kopumā būtu 
mazāk, iesaka vienkāršot publiskā iepirkuma noteikumus un samazināt to skaitu;

3. pauž bažas par to, ka Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts 2009. gada darbības pārskata 
ticamības deklarācijā apgalvo — no 79 attiecīgajām programmām 38 programmu 
gadījumā Reģionālās politikas ģenerāldirektorātam nav pamatotas pārliecības par 
pakārtoto darījumu likumību un pareizību saistībā ar deklarēto izdevumu atmaksāšanu 
2009. gadā; prasa sīkākus paskaidrojumus par trūkstošo informāciju attiecībā uz 
2009. gadā veikto atmaksāšanu; norāda, ka dalībvalstīm ir pienākums savos gada darbības 
pārskatos sniegt pietiekamu informāciju, un prasa Komisijai ierosināt soda sistēmu 
gadījumiem, kad iesniegtā informācija Komisijai neļauj pārliecināties par darījumu 
likumību un pareizību;

4. atzinīgi vērtē Eiropas Revīzijas palātas Atzinumu Nr. 1/2010 „Eiropas Savienības budžeta 
finanšu pārvaldības uzlabošana: risks un izaicinājumi” un vērš uzmanību uz to, ka 
vairākās ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu saistītās augsta riska jomās, it īpaši 
kohēzijas un lauku attīstības jomā, uzraudzības un konroles sistēmas nav pilnībā efektīvas;

5. Finanšu regulas pārskatīšanas kontekstā uzsver nepieciešamību saskaņot tām kohēzijas 
programmām piemērojamos noteikumus un pārvaldības shēmas, kuru pārvaldība ir dalīta; 
norāda, ka jebkuras ar pārvaldību saistītās neatbilstības starp Finanšu regulu un kohēzijas 
līdzekļu izmantošanu reglamentējošiem tiesību aktiem var novērst, labāk saskaņojot 
dažādos politikas virzienos paredzētos atbilstības kritērijus;

6. norāda, ka INTERREG programmu kontroles un revīzijas sistēmām nav pilnībā vienotas 
pieejas, ko ir atzinušas visu attiecīgo dalībvalstu revīzijas struktūras; prasa, lai pārrobežu 
programmu revīzijā un kontrolē iesaistītās dalībvalstu iestādes savstarpēji atzītu vispārēju 
noteikumu un standartu kopumu.


