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ES revidenti uzskata, ka Komisijas pasākumi kohēzijas izdevumu 
aizsardzībai ir izmantoti efektīvi 

Jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā teikts, ka Eiropas Komisija ir efektīvi izmantojusi 
pasākumus, lai aizsargātu ES budžetu pret nepareiziem izdevumiem kohēzijas jomā. Revidenti 
papildina, ka Komisijai joprojām ir jāsaglabā modrība, lai nodrošinātu, ka maksājumos nav 
kļūdu, lai uzlabotu savas ziņojumu sniegšanas procedūras un izmantotu jaunās, plašākās 
pilnvaras. 

Kohēzijas politika veido 37 % no ES budžeta izdevumiem, un katrā periodā, proti, 2007.–2013. gadā un 
2014.–2020. gadā, tas kopumā ir aptuveni 350 miljardi EUR. Atbildību par kohēzijas izdevumu pārvaldību 
dala Komisija un dalībvalstis.  

Revidentu uzmanības centrā bija 2007.–2013. gada plānošanas periods, un viņi arī novērtēja iespējamo 
ietekmi, ko varētu radīt izmaiņas 2014.–2020. gada regulējumā. Kopumā revidenti secināja, ka laikā līdz 
2007.–2013. gada programmu slēgšanai Komisija bija efektīvi izmantojusi tās rīcībā esošos pasākumus, lai 
aizsargātu ES budžetu pret nepareiziem izdevumiem. 

2007.–2013. gada periodā Komisija arī izmantoja pasākumus, lai aktīvāk aizsargātu ES budžetu, un 
koncentrējās uz tām dalībvalstīm, kuru programmas rada vislielāko risku. Komisijas veikto nepilnību analīzi 
un ar tām saistītās finanšu korekcijas būtībā apstiprināja Eiropas Savienības Tiesa. 

“Komisijas koriģējošie pasākumi lika dalībvalstīm novērst nepilnības to pārvaldības un kontroles sistēmās,” 
teica par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Henri Grethen. “Tomēr gan preventīvie 
pasākumi, gan finanšu korekcijas kopumā pievēršas sarežģītiem jautājumiem, kuru atrisināšanai vajadzīgs 
diezgan daudz laika. Izrietošā maksājumu apturēšana un atlikšana dalībvalstīm rada nozīmīgu finanšu 
risku.”  

Revidenti arī secināja, ka Komisija saskārās ar grūtībām finanšu korekciju īstenošanas uzraudzībā. 
Informācija, kuru dalībvalstis sniedza par īstenošanu 2007.–2013. gada periodā, neļāva veikt stabilu 
uzraudzību. No Komisijas ziņojumiem par preventīvajiem pasākumiem un finanšu korekcijām ir grūti gūt 
vispusīgu situācijas pārskatu lielākoties tāpēc, ka informācija ir sniegta vairākos ziņojumos un dokumentos.  

Regulējums 2014.–2020. gada periodam būtiski paplašina Komisijas iespējas aizsargāt ES budžetu. Komisijai 
ir plašākas pilnvaras, un dalībvalstu ziņojumi par finanšu korekcijām tagad ir integrēti ikgadējā pārliecības 
gūšanas kopumā, un tos izskata attiecīgās revīzijas iestādes. Revidenti uzskata, ka šī kārtība nozīmē būtisku 
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uzlabojumu sistēmas koncepcijā. 

 

Revidenti sniedz Komisijai turpmāk minētos ieteikumus: 

• 2007.–2013. gada programmu slēgšanas laikā ir jāpiemēro stingra pieeja, lai nodrošinātu, ka 
atlīdzinātajās summās nepareizu izdevumu līmenis nav būtisks; 

• atsevišķā ziņojumā jāizklāsta un jāsalīdzina visa informācija par preventīviem un korektīviem 
pasākumiem saistībā ar kohēzijas izdevumiem katram fondam un dalībvalstij un jānorāda finanšu korekciju 
ietekme un atlikušā riska īpatsvars; 

• attiecībā uz 2014.–2020. gadu jāizstrādā integrēta uzraudzības sistēma, kas aptver gan preventīvos 
pasākumus, gan finanšu korekcijas; 

• nekavējoties jāsāk piemērot ievērojami pastiprinātie noteikumi, kas izstrādāti 2014.–2020. gadam, 
un, tiklīdz nepieciešams, jānosaka finanšu korekcijas. 

 

Piezīmes izdevējiem 

Kohēzijas politikas mērķis ir samazināt atšķirības reģionu attīstībā, pārstrukturēt rūpnieciskās lejupslīdes 
reģionus, kā arī veicināt pārrobežu, starptautisko un starpreģionālo sadarbību Eiropas Savienībā. Tā ir 
ES ieguldījumu finansēšanas galvenais avots un veido aptuveni 37 % no kopējiem ES budžeta izdevumiem. 
Kohēzijas politikai piešķirtie līdzekļi 2000.–2006. gada plānošanas periodā bija aptuveni 230 miljardi EUR, 
2007.–2013. gadā — 346 miljardi EUR un 2014.–2020. gadā – 349 miljardi EUR. 

Kaut arī Komisijai paliek galvenā atbildība par ES budžeta izpildi, faktiskā ES fondu un programmu 
pārvaldība un kontrole ir deleģēta dalībvalstu iestādēm, kuras atlasa saņēmējus un sadala līdzekļus. 
Dalībvalstu pienākums ir pirmajām atklāt, izlabot un novērst kļūdas. Ja Komisija konstatē, ka bija vai varētu 
būt līdzfinansēti nepareizi izdevumi, tā var iejaukties un koriģēt jau līdzfinansētos izdevumus vai var 
nepieļaut to turpmāku līdzfinansēšanu. 

Īpašais ziņojums Nr. 4/2017 “ES budžeta aizsardzība pret nepareiziem izdevumiem – Komisija 2007.–
2013. gada periodā aizvien plašāk izmantoja preventīvus pasākumus un finanšu korekcijas kohēzijas jomā” 
ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē http://eca.europa.eu ES 23 valodās. 

 

 

 


