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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 2/2012 „No Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfinansēto mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas instrumenti”; 
uzskata, ka šāds revīzijas ziņojums lieti noderētu arī 2007.–2013. gada likumdošanas 
perioda beigās, jo tas ļautu izdarīt turpmākus secinājumus par to finanšu instrumentu (FI) 
īstenošanas rezultātiem, kurus izmanto Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
līdzfinansēto mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) finansēšanai;

2. atzīst, ka laikā, kad pastāv budžeta ierobežojumi un privātā sektora aizdošanas spēja ir 
mazāka, Eiropai būtu pastiprināti jāatbalsta MVU, lai turpinātu veicināt nodarbinātību, 
inovācijas un izaugsmi; norāda, ka kohēzijas politika kā būtisks visas Eiropas Savienības 
konverģences un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanas instruments ir viens no diviem 
galvenajiem MVU paredzētā ES atbalsta sniegšanas kanāliem; tādēļ uzsver, ka turpmāk 
jāpastiprina FI izmantošana kohēzijas politikā saistībā ar MVU, jo tas var nodrošināt 
līdzekļu apgrozību, atbalstīt publiskā un privātā sektora partnerību un nodrošināt 
palielinošu ES budžeta ietekmi;

3. atzīst, ka Revīzijas palāta pārbaudīja tādu projektu izlasi, kuri ietvēra 2000.–2006. gada un 
2007.–2013. gada plānošanas laikposmā no ERAF finansētu FI pasākumu veikšanu, un 
norāda, ka nelielais pārbaudīto projektu un iesaistīto dalībvalstu skaits var nebūt 
pietiekams, lai sniegtu pilnīgu priekšstatu par ERAF līdzekļu izlietojumu visā ES;

4. pieņem zināšanai Revīzijas palātas konstatējumu, ka galvenais faktors, kas kavēja 
pasākumu efektivitāti un lietderīgumu, bija pašreizējā struktūrfondus reglamentējošā 
satvara neatbilstība; atzīst, ka šādu situāciju konstatēja arī Eiropas Komisija, uz to norādot 
IV sadaļā „Finanšu instrumenti” priekšlikumā regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus 
par Eiropas fondiem un atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un paziņojumā par ES pašu 
kapitāla un parāda platformām; atgādina arī to, kā Eiropas Parlamenta Reģionālās 
attīstības komiteja atzinumā par novatoriskiem finansēšanas instrumentiem saistībā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu (2012/2027(INI)) prasīja nekavējoties nodrošināt FI 
tiesiskā regulējuma skaidrību, vienkāršību un pārredzamību un saskaņotas norādes uz 
tiesību aktiem, definējot FI;

5. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas konstatējumus un ieteikumus attiecībā uz pieejamā 
finansējuma trūkuma novērtēšanu; norāda, ka likumdošanas priekšlikumā par nākamo 
plānošanas periodu šāda novērtēšana noteikta par obligātu un tā tiks veikta kā ex ante
novērtēšana; aicina Komisiju attiecīgā tiesību akta pamatdokumentā ieviest atbilstošas 
prasības, tostarp skaitliskus kritērijus, attiecībā uz ex ante novērtēšanas nozīmi un 
piemērošanu; uzskata, ka likumdošanas priekšlikumā par nākamo plānošanas periodu 
jārisina arī jautājums par atjaunojamos finansēšanas veidus regulējošiem noteikumiem;

6. atgādina par „gatavu” finanšu instrumentu nodrošināšanu, kas minēta Komisijas 
paziņojumā par ES pašu kapitāla un parāda platformām; piekrīt Revīzijas palātas 
ieteikumam rūpīgāk izpētīt šo ideju un aicina Komisiju savlaicīgi un pirms nākamā 
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plānošanas perioda sākuma sniegt konkrētus priekšlikumus par „gataviem” FI;

7. atbalsta Revīzijas palātas prasību skaidrāk definēt sviras efekta jēdzienu saistībā ar FI 
izmantošanu; tomēr uzsver, ka, ņemot vērā spiedienu, kas tiek izdarīts, lai nodrošinātu 
lielāku sviras efektu, ir svarīgi atgādināt, ka kohēzijas politikā FI parasti ir finansēšanas 
projekti, kurus īsteno mazāk attīstītos reģionos un reģionos ar ekonomiskām grūtībām un 
kuru mērķis ir novērst neveiksmīgas tirgus darbības un nepietiekamu ieguldījumu 
situāciju, un ka līdz ar to, izmantojot FI kohēzijas politikā, galvenā uzmanība tiek veltīta 
ne tikai īstermiņa peļņas gūšanai, bet arī augsta sociāli ekonomiskā ieguvuma 
nodrošināšanai; norāda uz daudzlīmeņu pārvaldību un dalīto pārvaldību programmu 
sagatavošanā un īstenošanā kā kohēzijas politikas pamatprincipiem, kas ļauj reģionālām 
un valsts līmeņa iestādēm piedalīties programmu plānošanā un īstenošanā; tādēļ uzsver, ka 
tiesiskā regulējuma jomā jāsaglabā zināms elastīgums arī sviras efekta definīcijas un 
attiecīgo prasību noteikšanā;

8. atbalsta Revīzijas palātas ieteikumu, ka Komisijai būtu jānodrošina uzticama un tehniski 
noturīga īpaši finanšu instrumentiem izstrādāta uzraudzības un novērtēšanas sistēma; 
aicina Komisiju arī ņemt vērā Revīzijas palātas ieteikumu par vienošanos ar dalībvalstīm 
par nedaudziem izmērāmiem, atbilstīgiem, specifiskiem un vienotiem rezultatīvajiem 
rādītājiem attiecībā uz FI, kuri stiprinātu gan revīzijas, gan uzraudzības procesu;

9. atgādina, ka Reģionālās attīstības komitejas atzinumā par novatoriskiem finansēšanas 
instrumentiem saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu (2012/2027(INI)) tika 
atzinīgi novērtēta pašreizējo FI piemērošanas paplašināšana kohēzijas politikas jomā, 
nākamajā plānošanas periodā tos attiecinot uz visiem tematiskajiem mērķiem un visiem 
Kopienas atbalsta shēmas fondiem; atzīst, ka Komisija jau ir apstiprinājusi iespēju visu 
prioritāro atbalstu sniegt, izmantojot FI; tādēļ uzskata, ka visu MVU paredzēto no ERAF 
līdzfinansēto finanšu instrumentu apvienošana katrai dalībvalstij vienotā rīcības 
programmā varētu izrādīties neiespējama un ka mērķus racionalizēt plānošanas procesu un 
novērst kavēšanos varētu sasniegt ar citiem paņēmieniem, piemēram, ieviešot obligāto 
ex ante novērtēšanu vai izvēloties izmantot „gatavus” FI.


