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IEROSINĀJUMI

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

1. Atzīmē, ka dalībvalstis 2007. gadā ziņoja par 3832 novirzēm (salīdzinājumā ar 2006. gadu 
šis rādītājs pieauga par 19,2 %), ka kopējā iesaistītā finanšu summa 2007. gadā bija 
aptuveni 828 miljoni eiro, ka iespējamie krāpšanas gadījumi procentos no kopējā noviržu 
skaita 2007. gadā veidoja ap 12–15 % un ka kopējā ar novirzēm saistītā summa Eiropas 
Reģionālās attīstības fondā salīdzinājumā ar 2006. gadu ir pieaugusi par 48 %; uzsver, ka 
dalībvalstīm būtu jānodrošina savu finanšu kontroles mehānismu piemērotība, un pasvītro 
dalībvalstu preventīvās darbības nozīmi noviržu atklāšanas veicināšanai, pirms vēl 
maksājuma saņēmējiem maksājums ir pilnībā veikts.

2. Atzīmē, ka Komisija ir publicējusi vairākus ziņojumus, kuros izvērtēts tiesu reformas 
progress Bulgārijā un Rumānijā, kā arī cīņa pret korupciju sadarbības un pārbaudes 
mehānismu ietvaros, un atsevišķu ziņojumu par ES fondu apsaimniekošanu Bulgārijā, kur 
izcelta nepieciešamība pēc pastāvīgas politiskās gribas un ieviešanas reālajā dzīvē, lai 
varētu pilnībā ievērot laika orientierus, kas tika nosprausti, šīm valstīm iestājoties ES; 
atzīmē arī, ka konkrēti Bulgārijas gadījumā Komisija ir pagaidām apturējusi ES 
finansējuma piešķiršanu sakarā ar novirzēm, kas atklātas ar tās kontroles un revīzijas 
sistēmas palīdzību, tādēļ aicina šīs dalībvalstis veikt steidzamus pasākumus, lai varētu
īstenot konkrētos turpmākos pasākumus, kas ieteikti šajos ziņojumos.

3. Pauž nožēlu, ka gandrīz 18 procentos gadījumu vērojami ziņošanas kavējumi, kas 
pārsniedz divus gadus, un uzsver to, cik nozīmīgi ir likvidēt laika atstarpi starp noviržu un 
iespējamo krāpšanas gadījumu atklāšanu un paziņošanu par tiem, lai Komisija varētu 
pareizi un savlaicīgi analizēt mainīgās tendences un modeļus, kas raksturīgi novirzēm un 
krāpšanas gadījumiem.

4. Mudina tās astoņas dalībvalstis (Franciju, Igauniju, Īriju, Latviju, Luksemburgu, Spāniju, 
Vāciju un Zviedriju), kurās vēl netiek izmantoti elektroniskie moduļi AFIS/ ECR
elektroniskai ziņojumu veidošanai, īstenot šo pāreju drīzā laikā, lai uzlabotu savu datu 
kvalitāti un ziņošanas savlaicīgumu līdz 2009. gada beigām.

5. Uzsver, ka novirzes ierindošana kādā kategorijā (norādot, vai tas ir vai nav iespējams 
krāpšanas gadījums) ir viens no dalībvalstīm veicamās ziņojumu veidošanas elementiem, 
kurš ir jāstiprina, ņemot vērā faktu, ka četras dalībvalstis (Francija, Īrija, Luksemburga un 
Spānija) vēl nav sniegušas vispār nekādu kvalifikāciju un ka vēl trīs valstis (Dānija, 
Vācija un Zviedrija) varēja sniegt klasifikāciju tikai attiecībā uz ierobežotu daļu no 
novirzēm, par kurām tās ziņojušas.

6. Pauž nožēlu, ka, lai gan visu tiešo ES kohēzijas politikas ieguvumu saņēmēju vārdi 
pārvaldības iestādēm ir jāpublicē saskaņā ar noteikumiem, kas regulē Fondu (2007–2013) 
izlietojumu (Komisijas Regula Nr. (EK) 1828/2006), Komisijas tīmekļa vietnē atrodamā 
datubāze ir nepilnīga; tādēļ mudina dalībvalstis un Komisiju pilnībā un savlaicīgi izpildīt 
šo caurskatāmības nodrošināšanas pienākumu vēl pirms 2009. gada jūnija — Parlamenta 
rezolūcijā minētā termiņa.
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7. Atbalsta Komisijas nostāju par to, ka gadījumos, kad ir atklātas novirzes, tiks veikta
koriģējoša darbība, tai skaitā maksājumu apturēšana un lieki vai nepareizi izmaksātu 
maksājumu atsaukšana, un ka tā ziņos Parlamentam vismaz divas reizes gadā par 
pasākumiem, kurus tā šajā sakarā ir veikusi.
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