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IEROSINĀJUMI

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

1. konstatē, ka pēdējo gadu laikā kohēzijas politikas īstenošanā novēroto kļūdu skaits ir 
pakāpeniski samazinājies; tomēr norāda, ka reģionālā politika joprojām ir viena no 
politikas jomām, kurās ir vērojams īpaši daudz kļūdu, un ka Revīzijas palāta, veicot 
revīziju par 2011. gadu, konstatējusi dažāda veida kļūdas 98 maksājumos no 
168 pārbaudītajiem ERAF un Kohēzijas fonda maksājumiem un 70 maksājumos no 
160 pārbaudītajiem ESF maksājumiem; 

2. vērš uzmanību uz kohēzijas politikas pārvaldības sistēmas daudzgadu perspektīvu un 
uzsver to, ka galīgo novērtējumu par politikas īstenošanā pieļautajiem pārkāpumiem būs 
iespējams veikt tikai, beidzoties plānošanas periodam;  atbalsta Komisijas apņemšanos 
lielāko uzmanību savos centienos pievērst riskantākajām programmām un dalībvalstīm un 
gaida pastiprināto pārbaužu noteikumu īstenošanas galīgos rezultātus, kas būs pieejami, 
beidzoties 2007.−2013. gada plānošanas periodam;

3. norāda, ka publiskā iepirkuma noteikumu pārkāpumi un izdevumu pamatotības noteikumu 
neievērošana ir visbiežāk sastopamie pārkāpumu veidi; vērš uzmanību uz to, ka Komisija 
un Revīzijas palāta izmanto atšķirīgas pieejas publiskā iepirkuma kļūdu koriģēšanai, un 
prasa standartizēt izmantotās metodes; ņem vērā Komisijas centienus nodrošināt apmācību 
un konsultācijas, lai vietējā līmenī uzlabotu zināšanas par izdevumu pamatotības 
noteikumiem;

4. norāda, ka Komisija ir iesniegusi visas programmas, kuru ikgadējais paredzamais kļūdu 
īpatsvars varētu pārsniegt 2 %, nevis 5 %, kā iepriekš, lai veiktu padziļinātu analīzi un 
vajadzības gadījumā noteiktu atrunas; atzinīgi vērtē Komisijas vērtējumu attiecībā uz to, 
ka lielākajā daļā dalībvalstu, pastiprinot kontroles sistēmas un nodrošinot to labāku 
atbilstību, ir pakāpeniski izdevies uzlabot šo sistēmu efektivitāti un spēju atklāt 
pārkāpumus;

5. konstatē, ka Komisija aizvien vairāk pārtrauc un aptur maksājumus; norāda — lai gan 
Komisija nodrošina koriģējošu darbību sistemātisku sākšanu, tiklīdz tiek konstatētas 
nepilnības, Revīzijas palāta uzskata, ka tai nav pārliecības ne par to, ka ar finanšu 
korekcijas mehānismiem tiek atbilstoši kompensētas atklātās kļūdas, ne par to, ka ar tiem 
tiek novērsta šādu kļūdu atkārtošanās; 

6. ar gandarījumu konstatē, ka Komisija joprojām turpina pastiprināt un vienlaikus 
vienkāršot kohēzijas politikas kontroles noteikumus; uzskata, ka ar 2014.−2020. gada 
plānošanas periodam ierosinātajiem pasākumiem, piemēram, konkrētiem ex-ante
nosacījumiem, ikgadējām vadības deklarācijām, gada pārskatu apstiprināšanai, revīzijas 
atzinumiem vai stingrākiem noteikumiem attiecībā uz neattaisnotu izdevumu aizstāšanu, 
būtu vēl vairāk jāpalīdz samazināt kļūdu īpatsvaru; šajā sakarībā atbalsta arī to, ka 
kohēzijas politikā aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta rezultātiem un tematiskai jomu 
apvienošanai, ar ko būtu jārada augsta pievienotā vērtība līdzfinansētajās darbībās.
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