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IEROSINĀJUMI

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

1. ar interesi un atzinīgi vērtē Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ziņojumā konstatēto un 
ieteikumus tam, kā pareizi izmantojami struktūrfondi;

2. atzīmē, ka ERP ziņojums par 2007. gadu joprojām attiecas vienīgi uz 2000.–2006. gada 
projektiem, jo 2007. gads pamatā ir bijis sagatavošanās posms 2007.–2013. gada 
programmu īstenošanai; tāpēc uzsver, ka vēl nevar novērtēt jaunos 2007.–2013. gada 
plānošanas periodam piemērojamos noteikumus, kas ir vienkāršāki un stingrāki par tiem, 
kuri bija spēkā līdz 2006. gadam;

3. uzsver, ka kohēzijas politika vēl arvien ir viena no galvenajām ES politikas jomām; 
akcentē šīs politikas nozīmi, ES reaģējot uz finanšu krīzi, un to, ka tā ir Eiropas 
ekonomikas atveseļošanas plāna pamatelements; tāpēc atzinīgi vērtē Komisijas ierosinātās 
darbības, kas paredzētas, lai sekmētu un paātrinātu kohēzijas programmu īstenošanu;

4. atzīmē, ka kohēzijas politikas īstenošana ir saistīta ar ļoti lielu risku, un uzsver — šis fakts 
ir jāņem vērā, vērtējot kļūdu līmeni; uzskata, ka efektīviem kontroles pasākumiem ir jābūt 
rentabliem un proporcionāli atbilstīgiem labas finanšu pārvaldības prasībām; uzsver, ka ir 
jāizvairās no liekas komplicētības, lai nekavētu programmu strauju īstenošanu; 

5. uzsver nepieciešamību vienkāršot struktūrfondu īstenošanas procedūras, īpaši vadības un 
kontroles sistēmas; atzīmē, ka zināmā mērā arī komplicēta sistēma ir pārkāpumu iemesls 
daļā dalībvalstu; atzinīgi vērtē vienkāršošanas pasākumus, kurus Komisija ierosinājusi, 
pašreizējās finanšu krīzes kontekstā pārskatot noteikumus, kas piemērojami 
struktūrfondiem 2007.–2013. gadā; ar nepacietību gaida pēdējo Komisijas priekšlikumu 
kopumu, ko plānots iesniegt 2009. gada sākumā, par struktūrfondiem paredzētajiem 
vienkāršošanas pasākumiem;

6. uzsver to, cik nozīmīgs ir Komisijas 2008. gada 19. februārī pieņemtais rīcības plāns, lai 
pastiprinātu strukturālo darbību dalītas pārvaldības pārraudzību, kas izstrādāts kļūdu 
samazināšanai dalībvalstu maksājuma pieprasījumos; ir pārliecināts, ka šis jaunais rīcības 
plāns var būtiski uzlabot situāciju, cita starpā arī palīdzot dalībvalstīm attīstīt spēju 
pārbaudīt projekta izdevumu atbilstību; atzīmē, ka pirmajā progresa ziņojumā par minēto 
rīcības plānu iekļautie sākotnējie rezultāti liecina par labu progresu;

7. atzinīgi vērtē Komisijas deklarēto nostāju attiecībā uz finanšu korekcijām, proti, ka 
pārkāpumus, iespējams, atklās un novērsīs ar daudzgadu korektīvās sistēmas palīdzību; 
atzīmē, ka Komisija pastāvīgi pārbauda, vai dalībvalstu iesniegtie dati ir pilnīgi un precīzi 
un vai patiešām ir panākts reāls progress, sniedzot ticamu apliecinājumu par dalībvalstu 
veiktajām korekcijām;

8. ņem vērā ERP konstatēto kļūdu līmeni un piezīmes par to, ka ERP un Komisijai ir 
atšķirīgs viedoklis par summu, kura nav jāatlīdzina (sevišķi atšķirīgais viedoklis par 
noteikumiem, kas piemērojami izdevumu atbilstībai); uzsver, ka ir vajadzīgi papildu 
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precizējumi, un prasa saskaņot to noteikumu skaidrojumu, kuri attiecas uz finanšu 
korekciju piemērošanu.
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