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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka 2000.–2006. gada plānošanas periodā struktūrpolitikas pasākumi veidoja ES 
budžeta otro lielāko daļu, savukārt 2007.–2013. gada plānošanas periodā struktūrpolitika 
ir svarīgākā ES politikas joma;

2. atgādina, ka Eiropas Revīzijas palātas gada ziņojumā par 2006. finanšu gadu ir secināts, 
ka vismaz 12 % kopējās summas, kas tika atmaksāta saistībā ar struktūrpolitikas 
projektiem, nevajadzēja atmaksāt, ka izvēlētajos projektos 44 % atmaksājumu bija 
kļūdaini un ka ievērojama daļa projektu neatbilda noteikumiem;

3. uzsver, ka Eiropas Revīzijas palāta minētajā ziņojumā raksturo dalībvalstu kontroles 
sistēmas kā kopumā neefektīvas vai tikai daļēji efektīvas;

4. tāpēc atzinīgi vērtē centienus pašreizējā 2007.–2013. gada plānošanas periodā sasniegt 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda mērķus saistībā ar pārvaldības un partnerības principu1;

5. prasa dalībvalstu revīzijas palātām spēcīgāk iesaistīties kontroles sistēmās, lai 
nodrošinātu fondu līdzekļu atbilstīgu izmantojumu, kā arī uzņemties sev piekrītošo 
atbildību un ieņemt aktīvāku nostāju;

6. aicina dalībvalstis paredzēt projektu virzītājiem, vadošajām iestādēm un 
maksātājiestādēm, kā arī revīzijas struktūrām konsultācijas un apmācību, lai nodrošinātu, 
ka visi iesaistītie dalībnieki izprot un pareizi īsteno Kopienas regulu prasības;

7. atzinīgi vērtē dalībvalstu gada kopsavilkumus kā pirmo soli ceļā uz valstu pārvaldības 
deklarācijām; tomēr mudina Komisiju ierosināt, lai attiecībā uz struktūrpolitiku tiktu 
pieņemtas tādas pašas prasības, pamatnostādnes un vadošie norādījumi kā attiecībā uz 
kopējo lauksaimniecības politiku;

8. pauž nožēlu par to, ka projektu īstenošanas noteikumi atkal tika pieņemti visai novēloti, 
un aicina atbildīgās vadošās iestādes, maksātājiestādes un kontroles iestādes paredzēt un 
ieviest noteikumus, kas vienkāršotu administratīvo vadību (piemēram, vairāk izmantojot 
vienotas likmes maksājumus).

                                               
1 Kā noteikts Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 11. pantā, OV L 210, 31.07.2006., 25. lpp.
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