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ĪSS PAMATOJUMS

As regards this Committee's responsibilities for financial control, the present proposal, 
together with the proposal on the financing of the common agricultural policy, form the core 
parts of the legislative proposals for the financial perspectives 2007-2013.

At the starting point of the new financial perspectives period, the draftsman considers a fresh 
approach to horizontal financial control issues to be essential. Major differences such as non-
differentiated expenditure in agriculture and differentiated expenditure in structural operations 
obviously limit the range of possible comparisons. However, the draftsman takes the view that 
some aspects concerning the functioning of shared management in agriculture and structural 
operations apply horizontally. This is particularly true for the concept of ex ante annual 
disclosure statements by Member States. The concept of disclosure statements aims at 
remedying specific difficulties arising from the split responsibilities in shared management. It 
is currently being developed in this Committee's discussions on the 2003 Commission 
discharge.  

The Commission's proposal would oblige Member States to communicate to the Commission 
descriptions of their financial management and control systems ex ante. Nevertheless, in the 
light of the European Court of Auditors' findings on persistent weaknesses of Member 
States' supervisory and control systems1, the draftsman remains concerned. The proposed 
measures may not be sufficient. Therefore he recommends to introduce an additional political 
commitment, i. e. an annual disclosure statement. 

The draftsman welcomes the proposed Commission's cooperation with national audit 
bodies. In his view enhancing cooperation and coordination between the Commission and 
national audit institutions as well as between national audit bodies themselves would be a 
further step towards a Community internal control framework2.

GROZĪJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju savā 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts3 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
12. panta 2.a punkts (jauns)

  
1 European Court of Auditors' Annual Report concerning the financial year 2003, paragraphs 5.67-5.69.
2 European Court of Auditors' Opinion No 2/2004.
3 Vēl nav publicēts OV.
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2.a Neierobežojot 1. punktā izklāstītos 
pienākumus, katru gadu un pirms 
Kopienas finansējuma saņemšanas N gadā 
katra dalībvalsts sagatavo iepriekšēju 
izpaušanas paziņojumu, kurā atzīst, ka 
Kopienas tiesību noteiktās finanšu 
kontroles struktūras ir ieviestas un 
darbojas. Izpaušanas paziņojumu paraksta 
dalībvalsts augstākā līmeņa politiskā un 
administratīvā instance (finanšu ministrs).

Grozījums Nr. 2
45. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Novērtējumu mērķis ir uzlabot fondu 
atbalsta un ieviešamo rīcības programmu 
kvalitāti, efektivitāti un līdzekļu piešķiršanas 
atbilstību un pamatotību. Novērtējumiem 
jānosaka to ietekme uz stratēģiskajiem 
Kopienas mērķiem, Līguma 158. pantu un 
raksturīgajām strukturālajām problēmām, 
kas ietekmē iesaistītās dalībvalstis un to 
reģionus, tajā pašā laikā rēķinoties ar 
vajadzībām, kas rodas, pastāvīgi attīstoties, 
un atbilstošo Kopienas likumdošanu, kas 
attiecas uz vides ietekmi un stratēģisku vides 
novērtējumu.

Novērtējumu mērķis ir uzlabot fondu 
atbalsta un ieviešamo rīcības programmu 
kvalitāti, efektivitāti un līdzekļu piešķiršanas 
atbilstību un pamatotību. Tie attiecīgi 
novērtē vietējās, dalībvalstu un Kopienas 
izmaksas un ieguvumus. Novērtējumos 
jānosaka programmu ietekme uz 
stratēģiskajiem Kopienas mērķiem, Līguma 
158. pantu un raksturīgajām strukturālajām 
problēmām, kas ietekmē iesaistītās 
dalībvalstis un to reģionus, tajā pašā laikā 
rēķinoties ar vajadzībām, kas rodas, 
pastāvīgi attīstoties, un atbilstošo Kopienas 
likumdošanu, kas attiecas uz vides ietekmi 
un stratēģisku vides novērtējumu.

Grozījums Nr. 3
46. panta 3. punkta 3. apakšpunkts

Sākotnējais (ex-ante) novērtēšanas mērķis ir 
uzlabot budžeta līdzekļu sadali rīcības 
programmās un uzlabot programmu 
kvalitāti. Novērtēšana nosaka un novērtē 
vidēja termiņa un ilgtermiņa vajadzības, 
sasniedzamos mērķus, sagaidāmos 
rezultātus, kvantitatīvos mērķus, ja tas ir 
nepieciešams, tad arī reģionam piedāvātās 

Sākotnējais (ex-ante) novērtēšanas mērķis ir 
uzlabot budžeta līdzekļu sadali rīcības 
programmās un uzlabot programmu 
kvalitāti. Novērtēšana nosaka un novērtē 
vidēja termiņa un ilgtermiņa vajadzības, 
sasniedzamos mērķus, sagaidāmos 
rezultātus, kvantitatīvos mērķus, tad arī 
reģionam piedāvātās stratēģijas piemērotību, 
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stratēģijas piemērotību, Kopienas 
pievienotās vērtības lielumu, rādītājus par to, 
cik lielā mērā Kopienas prioritātes ir tikušas 
ņemtas vērā, iepriekšējās programmās iegūto 
darba pieredzi un ieviešanas, uzraudzības, 
novērtēšanas un finansiālās vadības 
procedūru kvalitāti.

vietējo un Kopienas izmaksu un ieguvumu 
analīzi, Kopienas pievienotās vērtības 
lielumu, rādītājus par to, cik lielā mērā 
Kopienas prioritātes ir tikušas ņemtas vērā, 
iepriekšējās programmās iegūto darba 
pieredzi un ieviešanas, uzraudzības, 
novērtēšanas un finansiālās vadības 
procedūru kvalitāti.

Grozījums Nr. 4
75. panta 3. punkts

Ne vēlāk kā līdz katra gada 31. janvārim 
dalībvalstīm ir jānosūta Komisijai 
maksājumu pieprasījumu prognozes 
aktualizējums par esošo finansiālo gadu un 
turpmāko finansiālo gadu.

Ne vēlāk kā līdz katra gada 31. janvārim 
dalībvalstīm ir jānosūta Komisijai 
maksājumu pieprasījumu prognozes 
aktualizējums par esošo finansiālo gadu un 
turpmāko finansiālo gadu. Prognozei 
jāatspoguļo reālistisks dalībvalstu patēriņa 
spēju novērtējums attiecīgajos laika 
posmos.

Grozījums Nr. 5
92. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Sākot no 2007. gada reizi trijos gados, 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei analīzi par automātiskas saistību 
pārtraukšanas noteikumu efektivitāti.
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