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IEROSINĀJUMI

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

1. norāda, ka vairāk nekā pusi no ES 2019. gada izdevumiem var uzskatīt par augsta riska 
izdevumiem, tostarp atlīdzinājuma maksājumus par ieguldījumiem kohēzijas un lauku 
attīstības jomā; norāda, ka sakarā ar aplēstā būtisku kļūdu īpatsvara pieaugumu no 
4,5 % (2018. gada rādītājs) līdz 4,9 % (2019. gada rādītājs) revidentiem var nākties 
sniegt negatīvu atzinumu par ES izdevumiem;

2. atzīst, ka uz augsta riska izdevumiem bieži vien attiecas sarežģīti noteikumi un 
attiecināmības nosacījumi un ka šos noteikumus un nosacījumus bieži vien papildina vēl 
citas prasības, ko noteikušas valstu iestādes, rezultātā palielinoties kļūdu riskam, un šādi 
iezīmējas atšķirība starp kļūdām un krāpšanu;

3. norāda, ka aplēstais kļūdu līmenis kategorijas “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā 
kohēzija” izdevumos 2019. gadā salīdzinājumā ar 2018. gadu ir samazinājies no 5 % 
līdz 4,4 %; atzinīgi vērtē to, ka šis rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir 
uzlabojies, tomēr pauž vilšanos, ka kļūdu īpatsvaru nebija iespējams samazināt līdz 
2017. gadā reģistrētajam 3 % rādītājam;

4. norāda, ka šā kļūdu īpatsvara galvenie iemesli ir projektu neatbilstība, iekšējā tirgus 
noteikumu pārkāpumi un neattiecināmi izdevumi; atgādina, ka šajās jomās, jau objektīvi 
raugoties, ir augsts kļūdu risks un ka vadošo iestāžu veiktās pārbaudes ne vienmēr ir 
efektīvas;

5. atzinīgi vērtē centienus vienkāršot projektu vadītājiem un dalībvalstu vadošajām 
iestādēm izvirzītās prasības Kopīgo noteikumu regulas 2021.–2027. gada plānošanas 
periodā;

6. norāda, ka kohēzijas politika jau ir apliecinājusi savu pievienoto vērtību un pēc Covid-
19 krīzes tās nozīme būs vēl svarīgāka; uzsver, ka pārkāpumu pamatcēloņu novēršana, 
racionalizējot un nostiprinot administratīvās spējas, palīdzētu saņēmējiem un iestādēm 
koncentrēties uz rezultātiem un dot savu artavu kļūdu īpatsvara samazināšanā;

7. ar bažām norāda, ka sestā īstenošanas gada beigās Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) apguves līmenis bijis par 6,6 % zemāks nekā 
iepriekšējā plānošanas perioda attiecīgajā brīdī; vērš uzmanību uz to, ka, tuvojoties 
atbilstības perioda beigām un ņemot vērā Covid-19 krīzes apstākļus, pastāv risks, ka 
dalībvalstis varētu prioritāri pievērsties līdzekļu iztērēšanai, nevis sniegumam un 
izdevumu pareizībai.


