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IEROSINĀJUMI

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

1. ar zināmām bažām norāda, ka Revīzijas palāta kritizē dalītas pārvaldības īstenošanu tai 
ziņā, ka nav novērsti trūkumi dažu dalībvalstu kontroles sistēmās, kas jau sākotnēji ir 
bijušas neatbilstošas;

2. vēlreiz pauž nožēlu, ka dažas dalībvalstis nav atbilstoši kontrolējušas nodokļu maksātāju 
līdzekļus, par ko tās ir atbildīgas, un mudina Komisiju palīdzēt apmācīt dalībvalstu 
pārvaldības iestāžu un maksātājiestāžu darbiniekus pareizi īstenot noteikumus, lai 
ievērotu Komisijas standartus;

3. atzīmē, ka savā īpašajā ziņojumā Revīzijas palāta atzinīgi vērtē kvalitāti vairāk nekā 70 % 
Komisijas veikto revīziju, kas vairumā gadījumu atklāja pārkāpumus, kuri jānovērš; 
turklāt norāda, ka pamatprincipi nosaka — lai varētu veikt pasākumus, ir jābūt 
nopietniem pierādījumiem par pārkāpumiem, neatkarīgi no tā, vai šie pārkāpumi ir 
formāli, finanšu vai saistīti ar krāpšanu;

4. norāda, ka 2006. gada budžeta izpilde jāskata to noteikumu kontekstā, kuri bija spēkā 
1999.–2006. gada plānošanas periodā, un ka jaunie noteikumi ir stingrāki un tiem 
jānodrošina labāki rezultāti;

5. atzinīgi vērtē Komisijas pausto nostāju, ka visu konstatēto pārkāpumu gadījumos tiek 
veikti atbilstīgi korekcijas pasākumi, tostarp maksājumu apturēšana un nepamatoti vai 
nepareizi izmaksātu summu atgūšana; šajā sakarā atzīmē, ka šos korekcijas pasākumus 
veic saistībā ar daudzgadu programmām un tādēļ tos nevajadzētu apsvērt, pamatojoties uz 
situāciju kādā konkrētā brīdī; tādēļ uzskata, ka skaitlis, ko Revīzijas palātas nosaukusi 
attiecībā uz 2006. gadā nepareizi izmaksāto summu apjomu, proti, 12 %, radies no 
pārliekas vienkāršošanas, kas savukārt izraisa kļūdainu un maldinošu interpretāciju;

6. ar zināmu atvieglojumu atzīmē Komisijas nostāju, ka nepareizi izmaksātie līdzekļi nav 
zuduši un ka lielās summas tiks atgūtas; aicina Komisiju pēc pēdējo ar 2006. finanšu 
gadu saistīto projektu noslēgšanas informēt Parlamentu par kopēju atgūto summu un, ja 
nepieciešams, par iespējamiem zaudējumiem un to iemesliem;

7. ar zināmām bažām norāda uz maksājumu apjoma ievērojamo samazināšanos dažās 
vecajās ES dalībvalstīs, kas izraisījis krasu nesamaksāto saistību (RAL) pieaugumu;

8. ar bažām norāda, ka dažu ES-15 dalībvalstu kontroles un pārvaldības sistēmās joprojām 
pastāvošie trūkumi izraisa šaubas par to, vai iespējams garantēt Eiropas fondu līdzekļu 
likumīgu un pareizu izlietojumu, kā to norādījusi Komisija un Revīzijas palāta;

Dalībvalstu pārvaldības deklarācijas

9. norāda, ka saskaņā ar EK līguma 274. pantu visām dalībvalstīm pilnībā jāuzņemas 
pārvaldības pienākumi un jāveic vajadzīgie pasākumi, lai mazinātu kļūdu risku 
pakārtotajos darījumos; uzsver, kā Parlaments to jau ierosinājis rezolūcijās par 2003., 
2004. un 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, ka jāievieš dalībvalstu 
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atbilstoša politiskā līmeņa deklarācijas, kas aptver visus Kopienas līdzekļus, kuriem 
piemēro dalītu pārvaldību, un patiesi nodrošina, ka valstu pārraudzības un kontroles 
sistēmas darbojas pareizi.
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