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ĪSS PAMATOJUMS

1. Priekšlikuma saturs
Komisijas priekšlikums groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas 
fondu attiecībā uz finanšu pārvaldību. Saistībā ar piekrišanas procedūru ierosināto pasākumu 
mērķis ir pārvarēt finanšu krīzi un tās sociālekonomiskās sekas, paātrinot struktūrfondu 
apguvi, un tādējādi atjaunot izaugsmi un nodarbinātību ar kohēzijas politiku.

Priekšlikums īpaši attiecas uz šādiem grozījumiem:

 44. panta piemērošanas jomas paplašināšanu attiecībā uz finansēšanas inženierijas 
instrumentiem, EIB un EIF iesaistīšanos, atbalstot dalībvalstis darbības programmu 
sagatavošanā un īstenošanā;

 56. panta grozījums attiecībā uz izdevumu atbilstību, lai, no vienas puses, darītu skaidrāku 
vispārējo izdevumu finansēšanas iespēju, pamatojoties uz vienotām likmēm, un, no otras 
puses, atļautu iemaksas natūrā uzskatīt par attaisnojamiem izdevumiem; šim grozījumam 
jābūt piemērojamam ar atpakaļejošu datumu no 2006. gada 1. augusta.

 noteikumi attiecībā uz izdevumu pārskatiem:

- (i) no vienas puses, iespēja iekļaut lielajos projektos radušos izdevumus starpposma 
maksājumu pieprasījumos, pirms lielo projektu apstiprinājusi Komisija,

- (ii) no otras puses, valsts atbalsta Līguma 87. panta nozīmē pašreizējo avansa 35 % 
griestu paaugstinājums maksājumiem, kurus šobrīd atbalsta saņēmējiem pārskaita 
organizācija, kas piešķir 100 % atbalstu.

 iepriekšējā finansējuma trešā posma palielinājums (2009. gads) par 2 % struktūrfondiem, 
kas paredzēti dalībvalstīm, kuras pievienojušās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā vai 
vēlāk, kā arī trešā posma izveide (2009) 2,5 % apmērā struktūrfondiem, kas paredzēti 
dalībvalstīm, kuras pievienojušās Eiropas Savienībai pirms 2004. gada 1. maija; attiecībā 
uz mērķi veicināt Eiropas teritoriālo sadarbību, kad programmā kā dalībniece ir vismaz 
viena dalībvalsts, kas pievienojusies Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā vai vēlāk, tai 
2009. gadā jāpiešķir papildu 2 %. Šie papildu resursi, kas būtu pieejami gada sākumā, ir 
ātri jāpārskaita atbalsta saņēmējiem, pilnībā ievērojot pareizas finanšu pārvaldības 
noteikumus.

2. Atzinuma sagatavotājas komentāri

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, kā arī citus ierosinātos 
pasākumus struktūrpolitikas jautājumos, kuri izriet no Komisijas ierosinātā atveseļošanas 
plāna, lai pārvarētu krīzi, kas aptvērusi finanšu un sociālekonomisko pasauli un prasa ieguldīt 
6,3 miljardus eiro.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas ierosinājumus, tostarp EIB dalību Eiropas 
ekonomikas atveseļošanas plānā ar finansējuma piešķiršanu vai jauniem aizdevumiem un 
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fondiem, un ar pasākumiem, lai atvieglotu pastāvošos finansējuma no Eiropas Savienības 
budžeta saņemšanas kritērijus. Tomēr viņa pauž nožēlu, ka starp dalībvalstīm joprojām nav 
panāktas nekādas vienošanās par 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšanu, 
lai piešķirtu 5 miljardus eiro Eiropas enerģētikas un platjoslas tīklu finansēšanai kā 
atveseļošanas plāna papildu elementu.
Atzinuma sagatavotāja atgādina, ka kohēzijas politika veido 36 % 2007.–2013. gada finanšu 
shēmā, kas ir 347 miljardi eiro saskaņā ar pašreizējām cenām, un tādējādi ir būtisks finanšu 
instruments, kas radītu sviras efektu ekonomikas atveseļošanai.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Komisijas paredzētie iepriekšējās finansēšanas pasākumi ir 
pielāgoti, lai atbalstītu dalībvalstis ātrā darbības programmu uzsākšanā. Tomēr viņa uzsver, ka 
šie politiskie ieguldījumi ir jāīsteno saskaņoti starp visām dalībvalstīm, lai izvairītos no tā, ka 
šie līdzekļu pārvaldīšanas mehānismi nevis veicinās kohēziju, bet padziļinās jau esošo 
nevienlīdzību vai radīs jaunu.

Šajā sakarībā referente pauž nožēlu, ka šī sadarbība nepietiekami veicina patiesas kopējas 
ekonomikas politikas izstrādi.
Atzinuma sagatavotāja pauž nožēlu par to, ka Komisija nav informējusi par savām prognozēm 
attiecībā uz šā tiesību aktu grozījuma ietekmi uz darbības programmām, un izsaka šaubas par 
nepieciešamību grozīt darbības programmas un par iespējamo ietekmi uz to īstenošanas 
termiņu.

Turklāt atzinuma sagatavotāja uzsver, ka dalībvalstis ir atbildīgas par pareizu fondu 
pārvaldību Komisijas uzraudzībā. Referente atgādina arī Eiropas Parlamenta atkārtotās 
prasības attiecībā uz to, ka valsts deklarācija par Kopienas līdzekļu izlietojumu (sk. IIA 
44. punktu, 2006. gada 17. maijs) dalītā pārvaldībā būtu jāpieņem atbilstošā politiskā līmenī.

Atzinuma sagatavotāja atkārtoti pauž bažas par maksājumu kavējumiem politikas jomās, kas 
iekļautas pozīcijā 1B (kohēzija), jo ir runa par Eiropas Savienības politikas prioritātēm 2007.–
2013. gada finanšu shēmā, un uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir piemērots, lai samazinātu 
šos kavējumus ar iepriekšēju finansēšanu.

Viņa atgādina, ka uz šo jautājumu attiecas arī 2008. gada 21. novembra samierināšanas 
procedūras laikā Eiropas Parlamenta pieņemtās deklarācijas par maksājumiem un kohēzijas 
politikas īstenošanu, kurās Eiropas Parlaments atkārtoja savu prasību dalībvalstīm pieņemt 
visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu kohēzijas politikas īstenošanu.

Turklāt atzinuma sagatavotāja uzsver, ka paredzētajiem pasākumiem būtu jāsekmē 
nesamaksāto saistību (RAL) samazinājums šajā un nākamajā gadā, un prasa Komisijai sniegt 
precizējumus šajā jautājumā. Jo īpaši viņa vēlētos saņemt Komisijas skaidrojumu par to, kāda 
būs šā priekšlikuma ietekme uz 2009. gada budžetu un 2010. gada budžeta sagatavošanu.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē priekšlikuma vienkāršošanas aspektu, jo ir 
skaidrs, ka reģistrētie struktūrpolitikas izpildes kavējumi cita starpā ir saistīti ar pārāk 
apgrūtinošām procedūrām, kuras steidzami jāvienkāršo.

Noslēgumā, ņemot vērā steidzamas rīcības nepieciešamību saistībā ar krīzi, atzinuma 
sagatavotāja sniedz pozitīvu atzinumu šā priekšlikuma pieņemšanai.
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******

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ierosināt 
Parlamentam sniegt piekrišanu.
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