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IEROSINĀJUMI

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

1. atzīmē, ka nenokārtotās saistības attiecībā uz iepriekšējo plānu 2007. gada 5. jūlijā 
sasniedza EUR 92 693 miljonus, kā arī to, ka lielākā daļa (vairāk nekā EUR 65 miljardi) 
attiecas uz 1. mērķi (vairāk nekā 70 % no saistību apropriācijām);

2. atzīmē, ka kohēzijas politika (Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Kohēzijas fonds un 
Eiropas Sociālais fonds), veido 36 % no 2007.–2013. gada finanšu shēmas, proti, EUR 
347 miljardus pašreizējās cenās;

3. uzsver to maksājumu izpildes kavējumu ilgumu, kas saistīti ar politiku, kura iekļauta 1. B 
(Kohēzija) kategorijā, ņemot vērā, ka tā ir Eiropas Savienības politikas prioritāte saistībā 
ar finanšu shēmu 2007.–2013. gadam;

4. izsaka nožēlu par to, ka neizpildītās saistības pašlaik sasniedz satraucošu līmeni, kas 
atbilst 3 gadu saistībām, lai gan pieņemtais parastais slieksnis ir 2 gadi, kā arī uzskata, ka 
būtu lietderīgi apturēt šo tendenci, plānojot finanšu shēmas pārskatīšanu;

5. atzīmē, ka gada pārskatā par 2006. finanšu gadu (6. nodaļas 6.39 punktā) Revīzijas palāta 
izsaka kritiku par struktūrfondu izpildi, jo īpaši attiecībā uz augsto kļūdu līmeni, kas 
sasniedz vismaz 12 % no piešķirtā līdzfinansējuma;

6. pauž nožēlu par to, ka dalībvalstis un Komisija ievērojami atpaliek valstu stratēģisko 
pamatprincipu kopuma un darbības programmu novērtēšanā attiecībā uz Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu 2007.–2013. 
gadam; uzskata, ka šis kavējums neradīs finansējuma samazināšanu dalībvalstīm, mudina 
Komisiju sniegt dalībvalstīm visu nepieciešamo palīdzību; uzsver, ka 1.B izdevumu 
kategoriju efektīva izpilde līdz 2007. gada septembra beigām attiecīgi bija 37 % no 
saistību izpildei paredzētajām summām un 52 % un 59 % no maksājumiem paredzētajām 
summām;

7. norāda, ka atbilstība automātiskās saistību atcelšanas principam ir ļoti būtiska, lai 
mudinātu pārvaldes iestādes piešķirt finansējumu un ātri ieviest projektus; uzstāj, ka 
jāpievieno noteikuma N+2 princips (kā arī N+3 princips jaunajās dalībvalstīs pirmajos 
trīs 2007.–2013. gada finanšu shēmas gados);

8. norāda, ka reģistrēto kavējumu iemesls attiecībā uz struktūrpolitikas īstenošanu ir arī 
pārāk stingrās procedūras, kā arī to, ka tāpēc jādomā par šo procedūru vienkāršošanu un 
skaidru ES un dalībvalstu atbildības un kompetences sadali;

9. atkārtoti pauž viedokli, ka dalībvalstis ir atbildīgas par fondu pārvaldi un atgādina, ka 
2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā iekļauta deklarācija attiecībā uz šo jautājumu, kā 
arī to, ka atbilstošā politiskā līmenī ir vēlama valsts deklarācija, kas attiecas uz Kopienas 
fondu kopēju pārvaldi;
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10. aicina Komisiju un dalībvalstis cik vien iespējams drīz pabeigt pēdējos darbības plānus, 
kas vēl jāapstiprina;

11. prasa Komisijai nekavējoties ieviest jauno programmu, ņemot vērā labas finanšu 
pārvaldes principus, investīciju rentabilitāti un dalībvalstu reālo absorbcijas spēju; uzsver 
arī dalībvalstu un pārvaldes iestāžu lomu precīzu un atbilstošu maksājumu pieprasījumu 
iesniegšanā;

12. atgādina kopīgo Parlamenta un Padomes apņemšanos darbības programmu uzraudzības 
un projektu apstiprināšanas jomā un prasa Komisijai izveidot pārraudzības instrumentus 
budžeta procedūras laikā, kā prasīts 2007. gada 13. jūlija kopējā deklarācijā;

13. uzskata, ka šai nolūkā vajadzētu ieviest visām dalībvalstīm kopīgus kvantitatīvus un 
kvalitatīvus lietderības rādītājus, kā arī atgādina, ka varētu ņemt vērā tādus kvalitatīvos 
rādītājus kā darbinieku darba samaksa, nabadzības indekss, dzīves kvalitāte, mūža 
ilgums, konkurētspēja, izmaiņas attiecībā uz ilglaicīgu bezdarbu, kā arī vispārējas 
nozīmes pakalpojumu līmeni reģionos; prasa, lai šai nolūkā tās dalībvalstis un reģioni, 
kas saņem finansējumu no Eiropas fondiem, skaidrāk vēsta par Eiropas Savienības lomu, 
lai pilsoņi zina, ka Eiropas Savienības ieguldījums viņu teritoriju attīstībā un kohēzijā ir 
liels;

14. aicina Komisiju savos turpmākajos ziņojumus analizēt apmēru, kādā dažādie instrumenti 
un politikas jomas, tostarp kohēzijas politika ir veicinājuši panākumus, kas gūti 
tautsaimniecības un sociālās kohēzijas jomā; sasniegumi un problēmas jāanalizē visās 
svarīgajās jomās, jo īpaši Lisabonas stratēģijas jomā.
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