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IEROSINĀJUMI

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

1. vēlreiz atzīmē, ka kopīgās pārvaldības koncepcija nedarbojas; uzskata, ka izdevumu un 
līdzekļu atgūšanas daudzgadu rakstura, kā arī izskatīto deklarāciju par pārskatu ticamību 
(DAS) nelielā skaita dēļ būs gandrīz neiespējami iegūt pozitīvu DAS attiecībā uz 
struktūrfondiem; uzskata, ka Revīzijas palātai ir skaidrāk jānodala kļūdas, kuras 
konstatētas saistībā ar struktūrfondu izdevumiem;

2. izsaka nožēlu par to, ka dalībvalstis nav spējušas kontrolēt un pārvaldīt nodokļu maksātāju 
naudu, par ko tās ir atbildīgas, un uzsver dažu dalībvalstu liekulību, vainojot Komisiju par 
to, ka tā nav kontrolējusi tās naudas izlietojumu, par kuru šīs dalībvalstis ir atbildīgas;

3. uzsver, ka Parlaments sāk zaudēt pacietību attiecībā uz šīm dalībvalstīm un apstiprinās 
nākamo finanšu plānu, kā arī vispārējos noteikumus saistībā ar struktūrfondiem tikai tad, 
kad:

a) dalībvalstis piekritīs iesniegt gada deklarāciju par pārskatu ticamību, kuru var 
pakļaut revīzijai, attiecībā uz to ar struktūrfondiem saistīto darbību un 
izdevumu likumību un pareizību, kurus tās pārvalda,

b) dalībvalstis būs izveidojušas revidētas kontroles sistēmas atbilstīgi Savienības 
mērogā pieņemtiem standartiem, kuras būs iepriekš pārbaudītas,

c) dalībvalstis piekritīs tam, ka jebkuru nepareizi veiktu izdevumu gadījumā 
minimālā Komisijai atmaksājamā summa ir 50% no šiem izdevumiem;

4. atzīmē, ka Revīzijas palāta nekonstatēja kļūdas Komisijas iekšējās kontroles mehānismu 
darbībā un pat atzīmēja uzlabojumus; izsaka nožēlu par to, ka nepietiekamu resursu dēļ uz 
vietas pārbaudīja tikai ierobežotu skaitu dalībvalstu sistēmu;

5. lūdz Komisiju informēt Parlamentu par tām valstīm, kurām nav izdevies ātri īstenot 
prasītos uzlabojumus savās kontroles sistēmās un kuras turpina iesniegt nepabeigtus
pārskatus saistībā ar 8. pantu;

6. mudina Komisiju pārtraukt starpposma maksājumus dalībvalstīm nopietnu pārkāpumu 
gadījumos vai tad, ja konstatē nopietnus trūkumus šo dalībvalstu pārvaldības kontroles 
sistēmās.


