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PAMATPRINCIPI UN GALVENĀS JOMAS SAISTĪBĀ AR KOHĒZIJAS POLITIKAS 

VIENKĀRŠOŠANU PĒC 2020. GADA: KOPSAVILKUMS 

I. Kohēzijas politika ir ES galvenais investīciju instruments, kuru kopīgi īsteno Komisija un 

dalībvalstis. Gadu gaitā politikas īstenošana ir kļuvusi ļoti sarežģīta. Tāpēc Komisija ierosināja 

vairākus vienkāršošanas pasākumus laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam. Šo pasākumu 

īstenošanas rezultāti bija dažādi. Eiropas Parlaments, dalībvalstis un Komisija vienprātīgi 

atzīst, ka kohēzijas politikas vienkāršošana ir jāturpina arī pēc 2020. gada. 

II. Šis informatīvais apskats ir ieguldījums debatēs par kohēzijas politikas vienkāršošanu 

pēc 2020. gada. Tas nav revīzijas ziņojums, bet gan pārskats, kas balstīts uz publiski pieejamu 

informāciju un mūsu iepriekšējo revīzijas darbu šajā jomā. 

III. Mēs konstatējām, ka nav vienprātības par vienkāršošanas mērķiem, proti, kāpēc, kā 

labā un kādā veidā vienkāršot. Pamatojoties uz starptautisko pieredzi, piemēram, Komisijas, 

ESAO un RegWatchEurope gūto, mēs apzinājām četrus efektīvas vienkāršošanas 

pamatprincipus, ko uzskatām par vajadzīgiem, lai virzītu kohēzijas politikas vienkāršošanas 

procesu pēc 2020. gada:  

• ir vajadzīga skaidri formulēta administratīvās vienkāršošanas stratēģija; 

• lai izprastu sarežģītību un ierosinātu vienkāršošanas pasākumus, būtiski svarīga ir uz 

pierādījumiem balstīta un strukturēta pieeja; 

• efektīvas vienkāršošanas nodrošināšanai ir vajadzīga Komisijas, Eiropas Parlamenta, 

Padomes un dalībvalstu stingra apņemšanās; 

• attiecībā uz pārskatatbildību un izpildi vienkāršošana nav pašmērķis, un tā nedrīkst 

apdraudēt sasniegumus, ko nodrošina pastiprināta iekšējā kontrole. 

IV. Mūsu veiktais darbs ļāva noteikt arī piecas galvenās jomas saistībā ar kohēzijas 

politikas vienkāršošanu. Šīm jomām jāatrodas Komisijas, Eiropas Parlamenta, Padomes un 

dalībvalstu uzmanības centrā. 
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• ES tiesību akti un norādījumi. Vienkāršošana sākas ar vienkāršiem, skaidriem un 

stabiliem noteikumiem un ar dažādiem fondiem un programmām saistītu noteikumu 

labāku saskaņošanu.  

• Darbības programmu (DP) pārvaldības struktūra. Aptuveni 1400 iestāžu dalībvalstīs 

atbild par vairāk nekā 390 darbības programmu pārvaldību un revīziju. Tas apgrūtina 

kohēzijas politikas efektīvu īstenošanu. DP un atbildīgo iestāžu skaita optimizācija 

sniedz apjomradītus ietaupījumus un iespējas samazināt administratīvās izmaksas un 

slogu atbalsta saņēmējiem.  

• Administratīvā neefektivitāte kohēzijas projektu atlasē un īstenošanā (ietverot 

pārmērīgu reglamentēšanu). Vienkāršošanai dalībvalstīs ir jābūt vērstai arī pret 

pārmērīgu reglamentēšanu, kā arī pret nevajadzīgajām administratīvajām prasībām 

attiecībā uz projektu atlasi un uzraudzību. Labāk izmantojot modernās tehnoloģijas, ir 

liela iespēja panākt ietaupījumus. 

• Vienkāršotu izmaksu iespēju (VII) un citu uz nosacījumiem balstītu pasākumu veidu 

izmantošana. Vienkāršotas izmaksu iespējas var samazināt administratīvo slogu 

atbalsta saņēmējiem un palīdzēt samazināt administratīvās izmaksas. Komisijai un 

dalībvalstīm ir jānodrošina, lai vienkāršošanas iespēju, ko sniedz maksājums uz 

izpildītu nosacījumu pamata, pavadītu lielāks uzsvars uz izpildi.  

• Efektīvāka un iedarbīgāka kontrole. Mūsu revīzijas pieredze rāda, ka Komisijai ir 

jāizvirza skaidri noteikumi attiecībā uz vadošo iestāžu (VI), starpniekstruktūru (SS) un 

sertifikācijas iestāžu (SI) veikto pārvaldības apstiprinājumpārbaužu apjomu un 

biežumu. Dalībvalstīm ir jānovērš administratīvā neefektivitāte (piemēram, 

dokumentu daudzkārtēja iesniegšana) un ar to saistītais slogs atbalsta saņēmējiem.  
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IEVADS 

ES kohēzijas politika  

1. Kohēzijas politikas mērķis ir mazināt dalībvalstu un reģionu attīstības līmeņa 

atšķirības1. Tas ir ES galvenais investīciju instruments, ko īsteno, izmantojot Kohēzijas 

fondu (KF), Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF) un Eiropas Sociālo fondu (ESF), 

un tā kopējais budžets 2014.–2020. gadam ir 350 miljardi EUR2.  

ES pasākumi 2014.–2020. gada kohēzijas politikas vienkāršošanai  

2. Plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam tika ieviesti vairāki pasākumi, lai 

vienkāršotu kohēzijas politikas īstenošanu. Ir divu veidu vienkāršošanas pasākumi: 

obligātie un izvēles. Obligātie pasākumi ietver noteikumu saskaņošanu, kopīgus 

rādītājus, samērīgu kontroli un e-kohēziju3, kā arī vienkāršotu izmaksu iespēju (VII) 

obligātu izmantošanu ESF projektiem, kuriem publiskā sektora atbalsts nepārsniedz 

50 000 EUR4. Izvēles vienkāršošanas pasākumi ietver vadošo un sertifikācijas iestāžu (VI 

un SI) apvienošanu un vienkāršotu izmaksu iespēju plašāku izmantošanu5. 

                                                      

1 Līgums par Eiropas Savienību (OV C 326, 26.10.2012., 13.–390. lpp.), 3. pants, Līgums par 
Eiropas Savienības darbību (OV C 326, 26.10.2012., 47.–390. lpp.), 174. pants. 

2 http://ec.europa.eu/regional_policy/lv/policy/what/investment-policy/ 
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar 

ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo 
fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 
20.12.2013., 320.–469. lpp.). 

4 Regula (ES) Nr. 1304/2013 (OV L 347, 20.12.2013., 470.–486. lpp.), 14. panta 4. punkts. 

5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013 
(OV L 347, 20.12.2013., 320.–469. lpp.), Otrā daļa, 67.–68. pants, un Regula (ES) 
Nr. 1304/2013 (OV L 347, 20.12.2013., 470.–486. lpp.), 14. pants. 
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3. Kopīgo noteikumu regulā (KNR) attiecībā uz 2014.–2020. gadu ir uzsvērta 

Komisijas un dalībvalstu savstarpējā atbildība par kohēzijas politikas vienkāršošanu6. 

Dalībvalstīm savās darbības programmās bija jāsniedz kopsavilkums par atbalsta 

saņēmējiem radītā administratīvā sloga izvērtējumu un — vajadzības gadījumā — tā 

samazināšanai vajadzīgajām darbībām un laika grafiku7.  

Papildu vienkāršošanas pasākumi, kas ierosināti 2016. gadā 

4. Komisija 2016. gada septembrī ierosināja būtiski pārskatīt Finanšu regulu, kas 

reglamentē ES budžeta izpildi, kā arī Kopīgo noteikumu regulu un nozaru regulas 

attiecībā uz ESI fondiem8 (tā dēvētā “Omnibus regula”). Palāta 2017. gadā sniedza 

atzinumu par Komisijas tiesību akta priekšlikuma projektu9. Divi galvenie mērķi, kas ir 

šīs pārskatīšanas pamatā, ir vienkāršošana un elastība. Omnibus regulas galīgo 

                                                      

6 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013 
(OV L 347, 20.12.2013., 320.–469. lpp.), 4. panta 10. punkts. 

7 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) 
Nr. 1303/2013(OV L 347, 20.12.2013., 320.–469. lpp.), 96. panta 6. punkts. 

8 265. pants priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 2012/2002, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) 
Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) 
Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) 
Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un (ES) Nr. 652/2014 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 541/2014/ES, COM(2016) 605 final, Brisele, 
14.9.2016. 

9 ERP Atzinums Nr. 1/2017 (saskaņā ar LESD 322. pantu) par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) 
Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un (ES) Nr. 652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu Nr. 541/2014/ES — Finanšu regulas pārskatīšana — Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.). 
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redakciju ir paredzēts pieņemt līdz 2018. gada vidum, t. i., pašreizējā plānošanas 

perioda ceturtajā gadā. 

5. Ikvienā no pēdējiem trim plānošanas periodiem (2000.–2006., 2007.–2013. un 

2014.–2020. gada periodā) aptuveni divus gadus pēc katra plānošanas perioda sākuma 

Komisija ierosināja ad hoc reformu10 programmu, kuras mērķis bija vienkāršošana. 

Aicinājums vēl vairāk vienkāršot kohēzijas politikas īstenošanu laikposmā pēc 

2020. gada 

6. Komisija 2015. gadā izveidoja Augsta līmeņa grupu (ALG) ESI fondu saņēmējiem 

paredzētās vienkāršošanas uzraudzībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā11. 

2017. gadā ALG sniedza secinājumus un ieteikumus attiecībā uz kohēzijas politiku pēc 

2020. gada, galvenokārt balstoties uz savu pieredzi programmas īstenošanā pirms 

2014.–2020. gada perioda. 

7. Arī Eiropas Parlaments12 un Padome13 pauda savu viedokli par kohēzijas politikas 

nākotni un vienkāršošanas iespējām. Komisija 2017. gada jūnijā nāca klajā ar pārdomu 

dokumentu, kas ietvēra vairākus priekšlikumus attiecībā uz kohēzijas politikas 

                                                      

10 Komisijas paziņojums par darba kārtību 2000. gadam spēcīgākai un plašākai Savienībai; 
dokuments sagatavots, pamatojoties uz COM(97)2000 galīgā redakcija; Eiropas Komisijas 
paziņojums Eiropadomei “Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns”, 
COM(2008) 800 galīgā redakcija, Brisele, 26.11.2008.; Komisijas 2015. gada 10. jūlija 
lēmums, ar ko izveido Augsta līmeņa neatkarīgu ekspertu grupu Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu saņēmējiem paredzētās vienkāršošanas uzraudzībai, C(2015) 4806 final, 
Brisele, 10.7.2015. 

11 Komisijas 2015. gada 10. jūlija lēmums, ar ko izveido Augsta līmeņa neatkarīgu ekspertu 
grupu Eiropas strukturālo un investīciju fondu saņēmējiem paredzētās vienkāršošanas 
uzraudzībai, C(2015) 4806 final. 

12 Eiropas Parlamenta 2017. gada 13. jūnija rezolūcija par ES kohēzijas politikas 
pamatelementiem pēc 2020. gada (2016/2326(INI)) un 2015. gada 26. novembra 
rezolūcija par virzību uz 2014.–2020. gada kohēzijas politikas vienkāršošanu un 
orientēšanu uz rezultātiem (P8_TA(2015)0419). 

13 Padomes 2017. gada 15. novembra secinājumi par sinerģijām un vienkāršošanu saistībā ar 
kohēzijas politiku pēc 2020. gada, Nr. 657/17. 
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vienkāršošanu14. Reģionu komiteja 2016. gadā sniedza atzinumu15 par ESI fondu 

vienkāršošanu, 2017. gadā16 — par kohēzijas politikas nākotni pēc 2020. gada un 

2018. gadā17 — par ALG secinājumiem un ieteikumiem.  

8. Turklāt dažas dalībvalstis izteica savus viedokļus un cerības attiecībā uz kohēzijas 

politikas vienkāršošanu laikposmā pēc 2020. gada. Mēs saņēmām publicētus nostājas 

dokumentus no Vācijas18, Austrijas19, Čehijas Republikas20 un Polijas21. Mēs arī 

apmainījāmies viedokļiem ar Nīderlandes Ekonomikas lietu ministriju un Dānijas 

Uzņēmējdarbības iestādi. 

9. Šo ES iestāžu un citu struktūru viedokļi ir vērsti uz jomām, kurās vienkāršošana ir 

visvairāk vajadzīga (sk. I pielikumu). Visbiežāk minētie elementi ir šādi:  

- noteikumi un tiesību akti (noteikumu skaita palielināšanās, sarežģītība, kavēšanās, 

neatbilstība un juridiskās noteiktības trūkums); 

- pārvaldība un kontrole (pārklāšanās, nesamērīgums un atšķirības noteikumu 

interpretācijā); 

                                                      

14 Eiropas Komisijas 2017. gada 28. jūnija pārdomu dokuments par ES finanšu nākotni, 
COM(2017) 358. 

15 Reģionu komitejas 2016. gada 11. oktobra atzinums “ESI fondu vienkāršošana no vietējo 
un reģionālo pašvaldību perspektīvas”, Nr. CDR 8/2016. 

16 Reģionu komitejas 2017. gada 11. maija atzinums “Kohēzijas politikas nākotne pēc 
2020. gada”, Nr. CDR 1814/2016. 

17 Reģionu komitejas 2018. gada 31. janvāra–1. februāra atzinums “Noslēguma secinājumi 
un ieteikumi, ko pieņēmusi Augsta līmeņa grupa vienkāršošanas jautājumos laikposmam 
pēc 2020. gada”, COTER-VI/035. 

18 “Gemeinsame Stellungnahme der Bundesregierung und der Länder zur Kohäsionspolitik 
der EU nach 2020”, Berlīne, 2017. gada 20. jūnijs. 

19 ES kohēzijas politika pēc 2020. gada, tās vienkāršošana un diferencēšana; dokuments 
balstīts uz federālo zemju ekspertu grupas diskusiju, 2018. gada janvāris. 

20 Čehijas perspektīva par kohēzijas politikas nākotni pēc 2020. gada, Brisele, Čehijas 
Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā, 2018. gada 25. janvāris. 

21 “Wstępne stanowisko Rządu RP ws. polityki spójności po 2020 r. przyjęte przez Komitet do 
Spraw Europejski w dniu”, 2017. gada 17. jūlijs. 
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- liels skaits darbības programmu un sarežģīta institucionālā kārtība. 

Par šo informatīvo apskatu  

10. Šā informatīvā apskata mērķis ir palīdzēt sagatavot tiesību aktu kopumu attiecībā 

uz kohēzijas politiku pēc 2020. gada un sniegt ieguldījumu debatēs par kohēzijas 

politikas vienkāršošanu pēc 2020. gada. Tas nav revīzijas ziņojums, bet gan apskats, kas 

balstīts uz publiski pieejamu informāciju un revīzijas darbu, ko iepriekš esam veikuši 

šajā jomā. Tiklīdz Komisija būs iesniegusi priekšlikumu tiesiskajam regulējumam pēc 

2020. gada, mēs plānojam sniegt atzinumu par tiesību akta priekšlikumu, cita starpā 

aplūkojot pasākumus, kas veikti, lai vienkāršotu kohēzijas politikas noteikumus.  

11. Informatīvā apskata pirmajā daļā, pamatojoties uz starptautisko pieredzi, 

piemēram, Komisijas, ESAO un RegWatchEurope gūto, mēs aplūkojam vispārējus 

principus, ko uzskatām par vajadzīgiem, lai virzītu vienkāršošanas procesu. Otrajā daļā 

mēs analizējam dažus konkrētus ES iestāžu un ekspertu priekšlikumus. Mūsu 

uzmanības centrā ir piecas jomas, kuras uzskatām par būtiski svarīgām efektīvai 

vienkāršošanai.  

12. Mūsu viedoklis ir balstīts uz: 

- mūsu iepriekšējo darbu (sk. II pielikumu); 

- pārrunām ar Komisijas ierēdņiem no Reģionālās politikas un pilsētpolitikas 

ģenerāldirektorāta (REGIO ĢD), Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības 

ģenerāldirektorāta (EMPL ĢD) un Iekšējās revīzijas dienesta (IRD), apspriešanos ar 

dalībvalstu revīzijas iestāžu (RI) pārstāvjiem un pārrunām ar ārējām iestādēm 

(ESAO un citām struktūrām, kas nodarbojas ar administratīvā sloga mazināšanu);  

- tādu ziņojumu apskatu, kas attiecas uz administratīvo vienkāršošanu kopumā un 

konkrēti kohēzijas politikas kontekstā; 
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- pārskatu par administratīvajām procedūrām, ko piemēro projektu atlasei un 

īstenošanai 12 dalībvalstu darbības programmās (sk. III pielikumu), sniedzot 

finansiālu atbalstu MVU, un 

- pārskatu par kohēzijas politikas vienkāršošanas priekšlikumiem, kurus sniegusi 

Komisija, Eiropas Parlaments, Padome un Reģionu komiteja, kā arī par izraudzītu 

dalībvalstu pausto nostāju (sk. 6.–8. punktu). 

13. Komisijai tika dota iespēja izteikt komentārus par šo dokumentu pirms tā 

pabeigšanas. Komisija sniedza dažu faktu skaidrojumus, ko uzskatījām par lietderīgu 

iekļaut šajā informatīvajā apskatā. 

KOHĒZIJAS POLITIKAS VIENKĀRŠOŠANAS PAMATPRINCIPI 

14. Kohēzijas politikas vienkāršošanai ir vajadzīgi principi, kas strukturē debates un 

palīdz attiecīgajām ieinteresētajām personām saistībā ar nākamo plānošanas periodu 

izlemt, kāpēc, kā labā un kādā veidā vienkāršot. Šim nolūkam mēs apzinājām četrus 

pamatprincipus. 

I PAMATPRINCIPS. Ir vajadzīga skaidri formulēta administratīvās vienkāršošanas 

stratēģija.  

II PAMATPRINCIPS. Lai izprastu sarežģītību un ierosinātu vienkāršošanas pasākumus, 

būtiski svarīga ir uz pierādījumiem balstīta un strukturēta pieeja.  

III PAMATPRINCIPS. Efektīvas vienkāršošanas nodrošināšanai ir vajadzīga Komisijas, 

Eiropas Parlamenta, Padomes un dalībvalstu stingra apņemšanās. 

IV PAMATPRINCIPS. Attiecībā uz pārskatatbildību un izpildi vienkāršošana nav 

pašmērķis, un tā nedrīkst apdraudēt sasniegumus, ko nodrošina pastiprināta iekšējā 

kontrole. 
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Ir vajadzīga skaidri formulēta administratīvās vienkāršošanas stratēģija  

Administratīvā vienkāršošana: konteksts 

15. ESAO norāda, ka administratīvās vienkāršošanas stratēģiju mērķis ir “uzlabot ar 

iedzīvotājiem un uzņēmumiem veikto darījumu efektivitāti, neapdraudot regulējuma 

sniegtās priekšrocības,”22 un “samazināt regulējuma sarežģītību un nenoteiktību, kā arī 

nevajadzīgo administratīvo slogu, ko rada birokrātija un darbs ar dokumentiem”23. 

Šādu stratēģiju izstrādei ir jābūt skaidrai un jāietver labi pamatoti izmērāmi mērķi, 

resursi, termiņi, tiešie rezultāti un koprezultāti, kā arī uzraudzības un novērtēšanas 

mehānismi. 

16. Lemjot par vienkāršošanas pasākumiem, ESAO iesaka ņemt vērā ne tikai 

regulatīvās iniciatīvas izmaksas, bet arī tās sniegtos ieguvumus24. Komisija šim 

viedoklim piekrīt un uzskata, kas tas var būt par iemeslu pārmērīgai noteikumu 

atcelšanai. Tāpēc Komisija piemēro politiku “vispirms izvērtēt” un pirms jebkādu 

priekšlikumu sniegšanas kvantitatīvi izvērtē regulatīvās izmaksas, ieguvumus un 

ietaupījumus, ja šādi dati ir pieejami25.  

                                                      

22 “Cutting Red Tape, National Strategies for Administrative Simplification” [Birokrātijas 
samazināšana. Valstu stratēģijas administratīvai vienkāršošanai], ESAO, 2006. g., 21. lpp. 

23 “Overcoming Barriers to Administrative Simplification Strategies. Guidance for Policy 
makers” [Novēršot šķēršļus, kas traucē īstenot administratīvās vienkāršošanas stratēģijas. 
Norādījumi politikas veidotājiem], ESAO, 2009. g., 5. lpp. 

24 “OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance” [ESAO norādījumi par 
regulatīvās atbilstības izmaksu novērtēšanu], ESAO publikācija, Parīze, 2014. g., 8. lpp. 

25 Komisijas dienestu darba dokuments “Overview of the Union's Efforts to Simplify and to 
Reduce Regulatory Burdens” [Pārskats par Savienības centieniem vienkāršot un samazināt 
regulatīvo slogu], SWD(2017) 675 final, 3. un 44. lpp. 



14 

17. Kohēzijas politikas jomā Komisija kopš 2017. gada ir nodalījusi administratīvās 

izmaksas dalībvalstu un ES līmenī no administratīvā sloga, ko atbalsta saņēmējiem rada 

tiem noteikto pienākumu izpilde26.  

Mūsu viedoklis  

18. Analizējot viedokļus attiecībā uz laikposmu pēc 2020. gada (sk. I pielikumu), mēs 

konstatējām, ka nav vispārējas vienošanās par vienkāršošanas mērķiem, proti, kāpēc 

un kam ir vajadzīga vienkāršošana. Mēs uzskatām, ka viens no galvenajiem 

administratīvās vienkāršošanas mērķiem ir likvidēt nevajadzīgās izmaksas. 

Vienkāršošanai ir jābūt galvenokārt vērstai uz to, lai samazinātu administratīvo slogu 

atbalsta saņēmējiem un administratīvās izmaksas dalībvalstu iestādēm. Mēs uzskatām, 

ka vienkāršošanai ir jābūt saistītai arī ar lielāku uzsvaru uz izpildi, izmaksu efektivitāti, 

kā arī regulējuma un administratīvo formalitāšu kvalitāti. 

                                                      

26 Eiropas Komisijas pētījums “Use of new provisions on simplification during the early 
implementation phase of ESIF” [Jaunu vienkāršošanas noteikumu izmantošana ESI fondu 
īstenošanas agrīnā posmā], Sweco, t33 un Spatial Foresight, 2017. g. 
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I pamatprincips. Ir vajadzīga skaidri formulēta administratīvās vienkāršošanas 

stratēģija 

Skaidri formulēta vienkāršošanas pasākuma mērķim ir jābūt samazināt 

administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem un izmaksas dalībvalstu iestādēm, 

vienlaikus ņemot vērā regulējuma sniegtās priekšrocības. Tas nedrīkst būt par 

iemeslu pārmērīgai noteikumu atcelšanai. Šādi pasākumi ir jāatspoguļo skaidri 

formulētās stratēģijās ar noteiktiem un labi pamatotiem izmērāmiem mērķiem, 

resursiem, termiņiem, tiešajiem rezultātiem, koprezultātiem, kā arī uzraudzības un 

novērtēšanas mehānismiem27. 

Lai izprastu sarežģītību un ierosinātu vienkāršošanas pasākumus, būtiski svarīga ir uz 

pierādījumiem balstīta un strukturēta pieeja 

Uz pierādījumiem balstīta pieeja: konteksts 

19. Ikvienam administratīvās vienkāršošanas priekšlikumam ir jābūt balstītam uz 

pārliecinošiem pierādījumiem. Pastāv risks, ka administratīvā vienkāršošana var 

koncentrēties uz darbībām, kas ir kaitinošas tiem, kuriem piemēro regulējumu, bet ne 

vienmēr pašas apgrūtinošākās28. Šajā kontekstā Komisija norādīja, ka administratīvā 

vienkāršošana bez sīki izstrādāta augšupēja novērtējuma var ietekmēt politikas 

                                                      

27 “Overcoming Barriers to Administrative Simplification Strategies. Guidance for Policy 
makers” [Novēršot šķēršļus, kas traucē īstenot administratīvās vienkāršošanas stratēģijas. 
Norādījumi politikas veidotājiem], ESAO, 2009. g., 16. lpp. 

28 “Cutting Red Tape. Why is Administrative Simplification so complicated? Looking beyond 
2010” [Birokrātijas samazināšana. Kāpēc administratīvā vienkāršošana ir tik sarežģīta? Kas 
notiks pēc 2010. gada?], ESAO publikācija, Parīze, 2010. g., 35. lpp. 
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mērķus29. Tāpēc gan Komisija30, gan ESAO31 iesaka izmantot tādas kvantitatīvas 

metodes kā standarta izmaksu modelis (SIM), lai novērtētu administratīvās izmaksas un 

pārvērstu tās naudas izteiksmē32. Šie kvantitatīvie pierādījumi ir jāpapildina arī ar 

kvalitatīvām metodēm, lai novērtētu administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem 

(piemēram, “sloga mednieku” projekts Dānijā33). 

20. Saskaņā ar Labāka regulējuma pamatnostādnēm34 Komisija veica divus pētījumus, 

lai novērtētu kohēzijas politikas tiesiskajā regulējumā ierosināto izmaiņu ietekmi uz 

dalībvalstu administratīvajām izmaksām un atbalsta saņēmēju administratīvo slogu. 

Atbilstoši šo pētījumu rezultātiem lielākā administratīvā darba slodze dalībvalstu 

pārvaldes iestādēm ir programmu pārvaldības jomā: 78 % saistībā ar ERAF/KF un 85 % 

saistībā ar ESF (sk. 1. tabulu).  

                                                      

29 Komisijas dienestu darba dokuments “Overview of the Union's Efforts to Simplify and to 
Reduce Regulatory Burdens” [Pārskats par Savienības centieniem vienkāršot un samazināt 
regulatīvo slogu], SWD(2017) 675 final, 44. lpp. 

30 Eiropas Komisija, Labāka regulējuma praktisko norādījumu kopums, Norādījumi Nr. 60 
“Standarta izmaksu modelis administratīvo izmaksu aprēķināšanai”. 

31 “Cutting Red Tape. Why is Administrative Simplification so complicated? Looking beyond 
2010” [Birokrātijas samazināšana. Kāpēc administratīvā vienkāršošana ir tik sarežģīta? Kas 
notiks pēc 2010. gada?], ESAO publikācija, Parīze, 2010. g., 45. lpp. 

32 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64 157/4 374 310/11-STANDARD-COST-
MODEL-DK-SE-NO-BE-UK-NL-2004-EN-1.pdf/e703a6d8–42b8–48c8-bdd9–572ab4484dd3.  

33 “Cutting Red Tape. Why is Administrative Simplification so complicated? Looking beyond 
2010” [Birokrātijas samazināšana. Kāpēc administratīvā vienkāršošana ir tik sarežģīta? Kas 
notiks pēc 2010. gada?], ESAO publikācija, Parīze, 2010. g., 49. lpp. 

34 Eiropas Komisija, Labāka regulējuma pamatnostādnes, 2015. g., 39. lpp. 
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1. tabula. Dalībvalstu administratīvās darba slodzes aplēses sadalījumā pa funkcijām 

saistībā ar ERAF/KF un ESF 

Funkcija ERAF/KF ESF 
Valsts koordinācija 6 % 3 % 
Programmas sagatavošana 3 % 5 % 
Programmas pārvaldība 78 % 85 % 
Sertifikācija 5 % 2 % 
Revīzija 8 % 5 % 

Avots: Komisijas pētījumi: “Novērtējums par pašreizējām un turpmākajām prasībām attiecībā 
uz ESF pārvaldības administratīvajām izmaksām un slogu”, 2012. gada jūnijs, un “Reģionālā 
pārvaldība globalizācijas kontekstā: pārvaldības mehānismu un administratīvo izmaksu 
pārskatīšana. Administratīvā darba slodze un izmaksas dalībvalstu publiskā sektora iestādēm 
saistībā ar ERAF un Kohēzijas fonda īstenošanu”, 2010. gads. 

21. Saskaņā ar novērtējumu par vienkāršošanas pasākumu ietekmi 2014.–2020. gada 

periodā lielāko efektivitātes pieaugumu var sagaidīt aspektos, kas saistīti ar 

programmu pārvaldību un projektu īstenošanu (sk. IV pielikumu). Kopumā 

laikietilpīgākie aspekti programmu pārvaldības jomā ir projektu atlase un sasniedzamo 

rezultātu pārbaude.  

22. Dalībvalstu administratīvās izmaksas būtiski ietekmē apjomradīti ietaupījumi: 

ERAF un KF programmas ar salīdzinoši lielu finansiālo vērtību administratīvo uzdevumu 

izpildei tērē mazāku budžeta daļu. Līdzīgs novērojums attiecas uz ESF programmām. 

ESF programmu administratīvās izmaksas, kas veido daļu no darbības programmas 

kopējā budžeta, arī ir augstākas nekā ERAF programmām35. Tas ir tāpēc, ka obligātos 

pienākumus, piemēram, gada īstenošanas ziņojumu sagatavošanu, piemēro neatkarīgi 

no finanšu piešķīruma. 

                                                      

35 Sweco, “Regional governance in the context of globalisation: reviewing governance 
mechanisms & administrative costs. Administrative workload and costs for Member State 
public authorities of the implementation of ERDF and Cohesion Fund” [Reģionālā 
pārvaldība globalizācijas kontekstā: pārvaldības mehānismu un administratīvo izmaksu 
pārskatīšana. Administratīvā darba slodze un izmaksas dalībvalstu publiskā sektora 
iestādēm saistībā ar ERAF un Kohēzijas fonda īstenošanu], Reģionālās politikas un 
pilsētpolitikas ĢD pasūtīts pētījums, 2010. g., 8. lpp. 
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23. Attiecībā uz administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem sarežģītību galvenokārt 

rada pārmērīga reglamentēšana (t. i., valsts līmenī noteiktās prasības, kas pārsniedz 

regulās paredzētās). Saskaņā ar Komisijas ex post novērtējumu attiecībā uz 2007.–

2013. gada periodu un EP vārdā veikto pētījumu gandrīz viena trešdaļa no novēršamā 

sloga ir saistīta ar valstu veiktās īstenošanas neefektivitāti un pārmērīgu 

reglamentēšanu36. Pēdējā var būt saistīta ar juridiskās noteiktības trūkumu un valstu 

pārvaldes iestāžu bažām, ka, brīvāk interpretējot ES noteikumus, Komisija galu galā 

varētu piemērot finanšu korekcijas. 

Strukturēta pieeja administratīvajai vienkāršošanai: konteksts 

24. Starptautiskā pieredze, it īpaši dalībvalstu un ESAO gūtā, rāda, ka veiksmīgai 

administratīvajai vienkāršošanai ir vajadzīga strukturēta pieeja. Tas nozīmē 1) sloga 

apzināšanu un kvantitatīvu novērtēšanu, 2) ex ante ietekmes novērtējumu un tā 

neatkarīgu pārbaudi, kā arī 3) mērķu izvirzīšanu sloga mazināšanai un progresa 

uzraudzībai37. 

Mūsu viedoklis  

25. Lai nodrošinātu labāku regulējumu un saglabātu vienkāršus noteikumus, būtiski 

svarīga ir uz pierādījumiem balstīta politika. Mēs uzskatām, ka Komisijai un dalībvalstīm 

galvenā uzmanība ir jāpievērš jomām ar lielāko administratīvo darba slodzi un 

elementiem, kas visvairāk rada sarežģītību (sk. 21. punktu). Tāpēc vispirms ir jāsāk ar 

sarežģītības avotu un ar tiem saistīto ieguvumu izpratni, apzinot pārmērīgi 

apgrūtinošus un dārgus elementus un to izcelsmi ES vai valstu līmenī. Kad vien 

                                                      

36 Kohēzijas politikas 2007.–2013. gada programmu ex post novērtējums, koncentrējoties uz 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF) un Kohēzijas fondu 
(KF), 2016. gada augusts, 17. un 106. lpp., un pētījums REGI komitejai “Gold-plating in the 
European Structural and Investment Funds” [Pārmērīga reglamentēšana Eiropas 
strukturālajos un investīciju fondos], Eiropas Parlaments, 2017. gads, 61. lpp.  

37 RegWatchEurope, “A Smart Agenda for the New European Commission” [Pārdomāta 
programma jaunajai Eiropas Komisijai], 2014. g. 
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iespējams, novērtējumos ir jāietver kvantitatīva analīze un tādi instrumenti kā 

apsekojumi / ieinteresēto personu atsauksmes un ex post novērtējumu rezultāti. 

Veicot šādu analīzi, ir jānosaka atbilstoši vienkāršošanas pasākumi. 

26. Tomēr mēs konstatējām trūkumus attiecīgu datu pieejamībā. 2012. gadā, t. i., 

pirms 2014.–2020. gada plānošanas perioda sākuma, Komisija veica kvantitatīvu analīzi 

par kohēzijas politikas administratīvajām izmaksām un slogu ES līmenī38. Tomēr, 

novērtējot 12 dalībvalstu 12 darbības programmas (darbības programmu sarakstu 

sk. III pielikumā), mēs konstatējām, ka dalībvalstis veica ierobežotu analīzi, kas kopumā 

bija drīzāk kvalitatīva nekā kvantitatīva.  

27. Kopš 2015. gada ietekmes novērtējumi ir Komisijas labāka regulējuma 

programmas svarīga daļa. Tas ietver arī kvalitatīvu un kvantitatīvu novērtējumu par 

tiesību aktu ietekmi uz konkrētām ieinteresētām personām, ja tādu ir iespējams veikt. 

Neatkarīga Regulējuma kontroles padome (RKP), kas Komisijā tika izveidota 

2015. gadā, pārbauda ietekmes novērtējumu kvalitāti. Padomei un Parlamentam ir 

jāveic ietekmes novērtējumi par visiem būtiskajiem grozījumiem, ko tie veic 

ierosinātajos tiesību aktos39. Turklāt Komisija izveidoja Normatīvās atbilstības un 

izpildes programmu (REFIT), lai analizētu spēkā esošos tiesību aktus ar mērķi 

nodrošināt, ka ieguvumi, ko sniedz ES tiesības, ir panākti ar vismazākajām izmaksām. 

2016. un 2017. gada ziņojumos RKP norādīja uz nepilnībām regulatīvo izmaksu un 

ieguvumu kvantitatīvā novērtēšanā40.  

                                                      

38 t33, “Measuring the impact of changing regulatory requirements to administrative cost 
and administrative burden of managing EU Structural Funds (ERDF and Cohesion Funds)” 
[Novērtējums par mainīgo regulatīvo prasību ietekmi uz ES struktūrfondu (ERAF un 
Kohēzijas fonda) pārvaldības administratīvajām izmaksām un administratīvo slogu], 
Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ĢD pasūtīts pētījums, 2012. g. 

39 Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas 
Komisiju par labāku likumdošanas procesu, 2016. gada 13. aprīlis (OV L 123, 12.5.2016., 
1.–14. lpp.). 

40 Eiropas Komisija, Regulējuma kontroles padome, 2017. gada ziņojums, 2.3. punkts. 
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28. Jau Kopīgo noteikumu regulas (KNR) projektā41 attiecībā uz 2014.–2020. gadu 

Komisija ierosināja izmantot mērķus, lai samazinātu administratīvās izmaksas un slogu. 

Tomēr KNR sarunu laikā mērķi tika atcelti. Tā rezultātā dalībvalstu partnerības 

nolīgumos (PN) un darbības programmās netika izvirzīti nekādi mērķi, lai samazinātu 

administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem un to administratīvās izmaksas, īstenojot 

kohēzijas politiku. 

29. Arī gada īstenošanas ziņojuma paraugs attiecībā uz 2014.–2020. gada darbības 

programmām neparedz ziņošanu par progresu administratīvā sloga samazināšanā42. Tā 

kā nav rādītāju, kas ļautu novērtēt progresu administratīvo izmaksu un sloga 

samazināšanā, īstenojot kohēzijas politiku, ir grūti novērtēt, vai Komisija un dalībvalstis 

efektīvi samazina administratīvo slogu. 

                                                      

41 Priekšlikums Eiropas Parlamenta regulai, COM(2011) 615 galīgā redakcija/2, Brisele, 
14.3.2012., 14. panta e) punkta ii) apakšpunkts. 

42 Komisijas 2015. gada 20. janvāra Īstenošanas regula (ES) 2015/207 (OV L 38, 13.2.2015., 
1.–122. lpp.). 
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II pamatprincips. Lai izprastu sarežģītību un ierosinātu vienkāršošanas pasākumus, 

būtiski svarīga ir uz pierādījumiem balstīta un strukturēta pieeja 

Efektīva vienkāršošana ir jāsāk ar visaptverošu pārskatu par sloga izcelsmi darbības 

programmās un ar pārmērīgas sarežģītības un nevajadzīgu izmaksu apzināšanu. Tas 

ļautu Komisijai un dalībvalstīm noteikt atbilstošus vienkāršošanas pasākumus ar 

mērķi efektīvi samazināt administratīvās izmaksas valstu iestādēm un administratīvo 

slogu atbalsta saņēmējiem. Dalībvalstīm ir jānovērtē savi vienkāršošanas 

priekšlikumi, un Komisijai tie jāpārskata pirms darbības programmu uzsākšanas, lai 

nodrošinātu efektīvu vienkāršošanu un novērstu vajadzību pēc ad hoc korekcijām 

īstenošanas procesā. 

Visbeidzot, lai nodrošinātu pastāvīgu vienkāršošanu uz vietas, ir noteikti jāizvirza 

mērķi un jāuzrauga progress administratīvo izmaksu un sloga samazināšanā. 

Efektīvas vienkāršošanas nodrošināšanai ir vajadzīga Komisijas, Eiropas Parlamenta, 

Padomes un dalībvalstu stingra apņemšanās 

Apņemšanās: konteksts  

30. Komisija, Eiropas Parlaments, Padome un dalībvalstis dala atbildību par kohēzijas 

politikas vienkāršošanu, un tiem jābūt aktīvi iesaistītiem43 šā mērķa sasniegšanā. 

Komisija ierosina fondu pārvaldības un īstenošanas tiesisko regulējumu, ko pēc tam 

apspriež un pieņem Eiropas Parlaments un Padome. Tad dalībvalstis uzņemas atbildību 

par noteikumu izvirzīšanu atbalsta saņēmējiem, piemēram, attiecībā uz darbību atlasi, 

uzraudzību un ziņošanu. Šiem noteikumiem ir tieša ietekme uz atbalsta saņēmējiem, 

un tie rada reālo un/vai šķietamo administratīvo slogu.  

                                                      

43 Reģionu komitejas 2016. gada 11. oktobra atzinums “ESI fondu vienkāršošana no vietējo 
un reģionālo pašvaldību perspektīvas”, Nr. CDR 8/2016. 
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Mūsu viedoklis 

31. Starptautiskā pieredze, it īpaši dalībvalstu gūtā, rāda, ka veiksmīgai 

administratīvajai vienkāršošanai ir vajadzīga stingra politiskā apņemšanās, kā arī 

pienācīga pārvaldība, metodes un resursi44. Tas attiecas arī uz kohēzijas politiku. 

Efektīvas vienkāršošanas nodrošināšanai ir vajadzīga Komisijas, Eiropas Parlamenta, 

Padomes un dalībvalstu stingra apņemšanās un līdzdalība atbilstoši to attiecīgajiem 

uzdevumiem.  

32. Komisija var veicināt administratīvo vienkāršošanu, ierosinot noteikumus, kas 

atbilst mērķim, saskaņojot tos un optimizējot DP paraugu. Apspriežot šos 

priekšlikumus likumdošanas procesā, Eiropas Parlamentam un Padomei ir stingri 

jāapņemas panākt vienkāršošanu, vienlaikus neapdraudot noteikto politikas mērķu 

sasniegšanu. 

33. Pēc tiesību aktu pieņemšanas dalībvalstīm tie jāīsteno tā, lai nodrošinātu faktisku 

vienkāršošanu atbalsta saņēmējiem. Komisija konstatēja, ka būtisku daļu no 

administratīvās darba slodzes atbalsta saņēmējiem rada pieteikumu iesniegšanas 

process, kā arī ziņošana un dokumentu glabāšana45. Tā ir galvenokārt dalībvalstu 

atbildība — veikt pasākumus, lai samazinātu slogu atbalsta saņēmējiem šajās jomās.  

34. Kopīgo noteikumu regulā paredzēts, ka dalībvalstu partnerības nolīgumos un 

darbības programmās norāda “plānotos pasākumus, kuru mērķis ir samazināt atbalsta 

saņēmējiem radīto administratīvo slogu”. Tomēr nebija vienotas metodes, kā novērtēt 

šos pasākumus partnerības nolīgumu un darbības programmu ex ante novērtējumos. 

Uz šo DP daļu Komisijas lēmums neattiecās. Pieredze saistībā ar 2014.–2020. gada 

programmām (sk. 26. punktu) rāda, ka Komisijai ir jāuzņemas aktīvāka loma.  

                                                      

44 CEPS pētījums “Introducing EU reduction Targets on regulatory Costs: a feasibility study” 
[ES regulatīvo izmaksu samazināšanas mērķu ieviešana: priekšizpēte], Andrea Renda, 
2017. g., 39. lpp. 

45 Komisijas dienestu darba dokuments “Impact Assessment” [Ietekmes novērtējums], 
SEC(2011)1141 galīgā redakcija, 6.10.2011., 17. lpp. 
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III pamatprincips. Efektīvas vienkāršošanas nodrošināšanai ir vajadzīga Komisijas, 

Eiropas Parlamenta, Padomes un dalībvalstu stingra apņemšanās 

Efektīvas vienkāršošanas nodrošināšanai ir vajadzīga Komisijas, Eiropas Parlamenta, 

Padomes un dalībvalstu stingra apņemšanās un līdzdalība atbilstoši to uzdevumiem. 

Komisija var veicināt administratīvo vienkāršošanu, ierosinot noteikumus, kas atbilst 

mērķim. Eiropas Parlamentam un Padomei ir stingri jāapņemas panākt 

vienkāršošanu likumdošanas procesā, neapdraudot politikas mērķu sasniegšanu. Pēc 

tam tā ir galvenokārt dalībvalstu atbildība — veikt pasākumus, lai samazinātu 

administratīvo slogu, kas uzlikts atbalsta saņēmējiem. Komisijai ir jāuzrauga process, 

lai labāk atbalstītu dalībvalstis vienkāršošanas panākšanā uz vietas. 

Attiecībā uz pārskatatbildību un izpildi vienkāršošana nav pašmērķis, un tā nedrīkst 

apdraudēt sasniegumus, ko nodrošina pastiprināta iekšējā kontrole 

Pārliecība, publiskā pārskatatbildība un efektivitāte: konteksts 

35. Komisija uzņemas galīgo atbildību par ES budžeta izpildi. Tas nozīmē — tai ir 

vajadzīga pārliecība, ka dalībvalstis finansējumu izmanto atbildīgi un efektīvi46. Ar to 

mēs domājam:  

a) pārliecību un publisko pārskatatbildību. Iestādes izlieto līdzekļus saskaņā ar 

piemērojamajiem noteikumiem. Tas nozīmē skaidri izklāstītus un dalībvalstīm un 

Komisijai labi saprotamus pārvaldības un kontroles pienākumus un atbildību, 

regulāru ziņošanu par šo izdevumu izmantošanu, to attiecināmību un neatkarīgu 

revīziju47; 

                                                      

46 Regula (ES) Nr. 1303/2013 (OV L 347, 20.12.2013., 320.–469. lpp.), preambulas 
10. apsvērums. 

47 ERP “Informatīvs paziņojums par ES finanšu nākotni un vajadzību pārskatīt ES budžeta 
darbību”, 2018. gada februāris. 
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b) efektivitāti, t. i., likumdevēju pieņemto politikas mērķu sasniegšanu. Pirmkārt, šim 

nolūkam ir jānosaka investīciju vajadzības, finansējuma prioritātes, mērķi un 

rezultātu rādītāji. Pēc tam, vācot darbības datus un uzraugot progresu, tiek atlasīti 

projekti, kas vislabāk atbilst mērķiem un dod rezultātus. 

36. Divos iepriekšējos plānošanas periodos pārskatatbildības noteikumi tika 

pastiprināti, it īpaši oficiāli norīkojot iestādes un izvirzot obligātu prasību Komisijai un 

revīzijas iestādēm pārbaudīt pārvaldības un kontroles sistēmu darbību attiecībā uz 

katru darbības programmu48.  

37. Cenšoties sasniegt likumdevēju pieņemtos kohēzijas politikas mērķus, ir 

jākoncentrējas uz finansējuma efektīvu izmantošanu. Veicot budžeta pārskatīšanu, 

Komisija uzsvēra vajadzību uzlabot kohēzijas politikas efektivitāti, koncentrējoties uz 

rezultātiem49. Ar tiesību aktu kopumu attiecībā uz 2014.–2020. gada plānošanas 

periodu, galvenokārt Kopīgo noteikumu regulu, tika ieviestas būtiskas izmaiņas, kuru 

mērķis ir vairāk koncentrēties uz efektīvu izpildi, tostarp intervences loģiku, ex ante 

nosacījumiem un darbības rezultātu satvaru. 

Mūsu viedoklis  

38. Kohēzijas politikas galvenais mērķis ir sasniegt politikas mērķus, t. i., veicināt 

ES vispārējo attīstību, samazinot dalībvalstu un reģionu attīstības līmeņa atšķirības. 

Mēs uzskatām, ka kohēzijas politikas vienkāršošana nedrīkst apdraudēt politikas mērķu 

sasniegšanu un pārskatatbildību par publisko līdzekļu izmantošanu.  

39. Attiecībā uz 2007.–2013. gada plānošanas periodu likumdevēji nolēma pastiprināt 

pārskatatbildības noteikumus kohēzijas politikai. Mūsu revīzijas darbs rāda, ka tas 

                                                      

48 Padomes Regula (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 210, 31.7.2006., 25.–78. lpp.), 14. un 71. pants. 
49 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komitejai, Reģionu komitejai un valstu parlamentiem “ES budžeta pārskatīšana”, 
COM(2010) 700, 19.10.2010. 
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būtiski samazināja pārkāpumu līmeni50. Kļūdu īpatsvars, par ko Palāta ziņo kopš 

2007. gada, attiecībā uz 2007.–2013. gada izdevumiem bija ievērojami mazāks nekā 

iepriekšējā plānošanas periodā, un no 2011. līdz 2016. gadam tas bija konsekventi 

mazāks (sk. 1. attēlu)51. Tas nozīmē miljardiem euro, kas izlietoti bez pārkāpumiem, 

tādiem kā, piemēram, neatbilstīgu projektu vai izmaksu kategoriju finansēšana, 

nelikumīgs valsts atbalsts vai projekti, kas pārkāpj ES un valsts publiskā iepirkuma 

noteikumus. Bez iekšējās kontroles pasākumu pastiprināšanas šie pozitīvie rezultāti 

netiktu sasniegti. Šos sasniegumus nedrīkst apdraudēt.  

1. attēls. Kļūdu īpatsvara aplēses kohēzijas politikas jomā, 2007.–2016. gads 

 

Avots: ERP gada pārskati, 2007.–2016. gads. 

40. Padome 2018. gadā ierosināja tādu īstenošanas sistēmu attiecībā uz kohēzijas 

politiku pēc 2020. gada, kas ir pilnībā balstīta uz Komisijas paļaušanos uz valstu 

                                                      

50 George Karakatsanis un Martin Weber, “The European Court of Auditors and Cohesion 
Policy” [Eiropas Revīzijas palāta un kohēzijas politika] Rokasgrāmatā par kohēzijas politiku 
Eiropas Savienībā, 2016. g. 

51 Īpašais ziņojums Nr. 17/2018 “Komisijas un dalībvalstu darbības 2007.–2013. gada 
plānošanas perioda pēdējos gados palielināja līdzekļu apguvi, bet nepietiekami 
koncentrējās uz rezultātiem”, 80. un 81. punkts. 
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noteikumiem un dalībvalstu iestāžu darbu, ierobežojot Komisijas tiesības iejaukties52. 

Piemērojot šādu pieeju, tiktu būtiski mainītas pašreizējās pārvaldības un kontroles 

sistēmas. Kā jau norādījām, divos iepriekšējos plānošanas periodos pārskatatbildības 

noteikumi tika pastiprināti, Komisijai cita starpā gūstot pārliecību par kohēzijas 

izdevumu pareizību, paļaujoties uz pārbaudēm, ko saskaņā ar vienotās revīzijas 

principu ir veikušas dalībvalstu revīzijas iestādes. Tā priekšnosacījums ir kvalitatīvs 

revīzijas iestāžu darbs53. Taču atteikšanās no Komisijas uzraudzības funkcijas būtiski 

apdraudētu pašreizējo pārskatatbildības un pārliecības līmeni. Saskaņā ar Līgumu54 

Komisija atbild par budžeta izpildi, ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principus. 

41. Palāta jau agrāk konstatēja, ka nepietiekama uzmanības pievēršana darbības 

rezultātu jautājumiem ir būtiska problēma ES fondu pārvaldībā55. Lai gan ar Kopīgo 

noteikumu regulu šī problēma tika daļēji atrisināta, mūsu revīzijas darbs parādīja 

neviendabīgu panākumu ainu attiecībā uz visām trim iepriekš minētajām izmaiņām. 

Mēs konstatējām, ka tika panākta pamatotāka intervences loģika darbības 

programmām, bet to pavadīja lielāka sarežģītība, tostarp pārmērīgi liels rādītāju skaits 

un nepilnības rezultātu noteikšanā56. Mēs arī konstatējām, ka ex ante nosacījumi 

sniedza saskaņotu pamatu fondu efektīvas izmantošanas nosacījumu novērtēšanai. 

Tomēr nav skaidrs, cik lielā mērā tas mainīja situāciju. Turklāt mēs secinājām, ka 

darbības rezultātu satvars ar izpildes rezervi, kam vajadzēja darboties kā labākas 

                                                      

52 Padomes secinājumi “Delivery and implementation of cohesion policy after 2020” 
[Kohēzijas politikas īstenošana pēc 2020. gada], 12.4.2018., paziņojums presei 178/18. 

53 Komisijas 2006. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 1083/2006, 73. pants (OV L 210, 31.7.2006., 
25.–78. lpp.). 

54 Līgums par Eiropas Savienības darbību (LESD), 317. pants. 

55 ERP pārskats par 2013. finanšu gadu, 10. nodaļa, 57. punkts. 
56 ERP īpašais ziņojums Nr. 2/2017 “Komisijas sarunas par 2014.–2020. gada partnerības 

nolīgumiem un programmām kohēzijas politikas jomā”, 143., 146. un 150. punkts. 
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izpildes stimulam, nebija vairāk vērsts uz rezultātiem kā līdzīgi pasākumi iepriekšējos 

plānošanas periodos57. 

42. Neraugoties uz šiem dažādajiem rezultātiem, mēs uzskatām, ka vienkāršošana var 

būt un tai jābūt saistītai ar lielāku uzsvaru uz izpildi. Mēs arī piekrītam viedoklim, kas 

izklāstīts 2016. gada iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu, proti, ka 

ES tiesību aktu vienkāršošana un regulatīvā sloga samazināšana ir jāīsteno, 

neaizkavējot politikas mērķu sasniegšanu58. 

IV pamatprincips. Attiecībā uz pārskatatbildību un izpildi vienkāršošana nav 

pašmērķis, un tā nedrīkst apdraudēt sasniegumus, ko nodrošina pastiprināta 

iekšējā kontrole 

Kohēzijas politikas galvenais mērķis ir stiprināt ekonomisko, sociālo un teritoriālo 

kohēziju. ESI fondi ir jāizmanto saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem un 

atbilstīgi juridiskajām prasībām59. Vienkāršošana nav pašmērķis. 

 

KOHĒZIJAS POLITIKAS VIENKĀRŠOŠANAI IZRAUDZĪTĀS JOMAS 

43. Tālāk dokumentā ir izklāstīts mūsu viedoklis par vairākiem jautājumiem, kurus 

uzskatām par galvenajiem sarežģītības avotiem saistībā ar kohēzijas politikas 

īstenošanu, proti, par ES tiesību aktiem un norādījumiem, darbības programmu 

pārvaldības struktūrām, projektu atlasi un īstenošanu (ietverot pārmērīgu 

reglamentēšanu), vienkāršotu izmaksu iespēju (VII) un citu uz nosacījumiem balstītu 

pasākumu veidu izmantošanu, kā arī efektīvāku un iedarbīgāku kontroli. Attiecībā uz 

                                                      

57 ERP īpašais ziņojums Nr. 15/2017 “Ex ante nosacījumi un izpildes rezerve kohēzijas jomā”, 
25.–65. un 72. punkts. 

58 Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas 
Komisiju par labāku likumdošanas procesu, 2016. gada 13. aprīlis (OV L 123, 12.5.2016., 
1.–14. lpp.).  

59 Regula (ES) Nr. 1303/2013, preambulas 10. apsvērums. 
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katru no tiem mēs apzinājām administratīvās vienkāršošanas ierobežojumus. Mēs 

uzskatām, ka šajā dokumentā izklāstīto pamatprincipu konsekventa piemērošana 

varētu palīdzēt šos ierobežojumus samazināt. 

ES tiesību akti un norādījumi 

ES tiesību aktu un norādījumu skaidrība 

44. Mūsu pirmajā, 2011. gadā sagatavotajā atzinumā par Kopīgo noteikumu regulas 

projektu ir norādīts, ka kohēzijas izdevumu noteikumi pašreizējā 2014.–2020. gada 

plānošanas periodā ir sarežģīti un joprojām rada lielu slogu gan ES, gan valstu 

pārvaldes iestādēm60. Eiropas Parlamenta 2017. gada pētījumā tika konstatēts, ka 

sarežģīti un neskaidri noteikumi rada interpretācijas problēmas un juridisku 

nenoteiktību61. Tas savukārt veicina pārmērīgu reglamentēšanu un administratīvo 

izmaksu un sloga palielināšanu. Arī Padome 2017. gadā secināja, ka sarežģīti noteikumi 

ir viens no galvenajiem kļūdu cēloņiem62. 

45. Attiecībā uz 2014.–2020. gada periodu gan regulu, gan arī norādījumu skaits 

salīdzinājumā ar abiem iepriekšējiem plānošanas periodiem būtiski pieauga. Laikā no 

2007.–2013. gada līdz 2014.–2020. gada periodam regulu un norādījumu lappušu 

skaits divkāršojās — no 1732 līdz 3889. Salīdzinājumā ar 2000.–2006. gada plānošanas 

periodu tagad ir par 50 % vairāk regulu un par 570 % vairāk norādījumu 

                                                      

60 ERP Atzinums Nr. 7/2011 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko 
paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais satvars, un vispārīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas 
fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 5. punkts. 

61 Pētījums REGI komitejai “Gold-plating in the European Structural and Investment Funds” 
[Pārmērīga reglamentēšana Eiropas strukturālajos un investīciju fondos], Eiropas 
Parlaments, 2017. gads, 63. lpp. 

62 Padomes 2017. gada 15. novembra secinājumi par sinerģijām un vienkāršošanu saistībā ar 
kohēzijas politiku pēc 2020. gada, Nr. 657/17, II daļa, 10. punkts. 
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(sk. V pielikumu). Saskaņā ar Komisijas teikto norādījumus galvenokārt sagatavo pēc 

dalībvalstu pieprasījuma. 

46. Norādījumu skaita pieaugums no 2007.–2013. gada līdz 2014.–2020. gada 

periodam galvenokārt ir saistīts ar plānošanas posmu (sk. 2. attēlu). Jaunie norādījumi 

galvenokārt tika ieviesti ar mērķi paskaidrot, kā pielāgot ne tikai no jauna ieviestos 

elementus, ar kuriem būtu jāpanāk, ka kohēzijas politika ir vairāk vērsta uz rezultātiem 

(t. i., ex ante nosacījumus), bet arī pastiprināto intervences loģiku un izpildes rezervi 

darbības programmās. Lai gan principā Komisijas norādījumi ir saistoši tikai tās 

dienestiem, dalībvalstīm ir lielas bažas, ka, neievērojot Komisijas norādījumus, arī tām 

galu galā var tikt piemērotas finanšu korekcijas63. 

2. attēls. Kohēzijas politikas regulas un norādījumi līdz 2018. gada 20. aprīlim 

 

Avots: ERP, pamatojoties uz 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance. 

47. Laika un plānošanas periodu gaitā norādījumos tika precizēti konkrēti programmu 

pārvaldības aspekti. Piemēram, revīzijas darbību izlases veidošanas vai ieņēmumus 

                                                      

63 Pētījums REGI komitejai “Gold-plating in the European Structural and Investment Funds” 
[Pārmērīga reglamentēšana Eiropas strukturālajos un investīciju fondos], Eiropas 
Parlaments, 2017. gads, 67. lpp. 

Skaits Lappuses Skaits Lappuses Skaits Lappuses

Starpsumma 19 138 21 313 28 774
Horizontālie jautājumi 6 61 6 93 6 228
Plānošana 6 23 14 57 6 166
Īstenošana 7 54 1 163 16 380
Slēgšana 0 0 0 0 0 0

Starpsumma 13 374 60 1 419 88 3 115
Plānošana 4 76 5 76 49 1 413
Īstenošana 5 72 54 1 205 34 1 599
Slēgšana* 4 226 1 138 5 103
KOPĀ 32 512 81 1 732 116 3 889
 * Ikgadējā  kontu s lēgšana 2014.–2020. gada periodā.

Norādījumu dokumenti

ES regulas un Komisijas lēmumi

Dokumenta veids saistībā ar 
programmas posmu

Plānošanas periods 

2000.–2006. g. 2007.–2013. g. 2014.–2020. g.
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nesošu projektu novērtēšanas metodika, kas iepriekš tika izklāstīta norādījumos, vēlāk 

tika ietverta 2014.–2020. gada regulās. Tas palielina regulu skaitu, bet arī sniedz lielāku 

juridisko noteiktību dalībvalstīm.  

Noteikumu savlaicīga pieejamība un stabilitāte plānošanas periodu laikā un starp 

tiem 

48. Kavēšanās 2014.–2020. gada DFS apspriešanas procesā aizkavēja kohēzijas 

politikas tiesību aktu kopuma pieņemšanu: tas tika pieņemts tikai 2013. gada 

decembrī, t. i., divas nedēļas pirms plānošanas perioda sākuma. Saistītie norādījumi 

tika pieņemti kampaņveidīgi līdz 2014. gada septembrim. Sekundārie tiesību akti tika 

pieņemti pakāpeniski līdz 2016. gada janvārim — tajā pašā laikā, kad tika pieņemtas un 

īstenotas darbības programmas. Pierādījumi, ko savācām, arī liecina par to, ka daudzi 

papildu noteikumi un prasības veicināja kavēšanos darbības programmu apspriešanas 

un pieņemšanas procesā64. Tāpēc mēs ieteicām Komisijai tiesību aktu priekšlikumus 

kohēzijas politikai laikposmā pēc 2020. gada iesniegt savlaicīgi, lai sarunas varētu 

pabeigt pirms plānošanas perioda sākuma65.  

49. Viens no galvenajiem konstatējumiem Komisijas veiktajā ex post novērtējumā 

attiecībā uz 2007.–2013. gada periodu bija tāds, ka biežā noteikumu maiņa, tos nereti 

piemērojot ar atpakaļejošu spēku, veicināja juridisko nenoteiktību un atšķirīgas 

interpretācijas starp dažādām iestādēm dalībvalstīs. Tāpēc vadošās iestādes (VI) sliecās 

noteikumus piemērot pēc iespējas stingrāk, lai samazinātu finanšu korekciju risku66. 

Dažādos pētījumos ir norādīts, ka līdztekus savlaicīgai pieejamībai nopietnas bažas par 

juridisko noteiktību rada arī noteikumu nestabilitāte un lēmumi, kurus piemēro ar 

                                                      

64 ERP īpašais ziņojums Nr. 2/2017 “Komisijas sarunas par 2014.–2020. gada partnerības 
nolīgumiem un programmām kohēzijas politikas jomā”, 55. punkts. 

65 Turpat, 3. attēls, 138. un 139. punkts un 1. ieteikums. 
66 Kohēzijas politikas 2007.–2013. gada programmu ex post novērtējums, koncentrējoties uz 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF) un Kohēzijas fondu 
(KF), 2016. gada augusts, 105. un 106. lpp. 
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atpakaļejošu spēku67. Augsta līmeņa grupa vienkāršošanas jautājumos norādīja, ka, lai 

gan noteikumi ir jāvienkāršo, tiem arī jāpaliek stabiliem plānošanas periodos. Šo 

nostāju atbalsta Eiropas Parlaments68 un Reģionu komiteja69.  

50. Mēs uzskatām, ka noteikumu savlaicīga pieejamība ir ļoti svarīga. Mēs arī 

uzskatām, ka stabili noteikumi var būt veids, kā panākt efektīvu vienkāršošanu. Proti, 

pastāv risks, ka tālejošas izmaiņas pašreizējā pārliecības gūšanas sistēmā būtu pretrunā 

nesenajiem sasniegumiem kohēzijas izdevumu likumības un pareizības nodrošināšanā 

(sk. 39. punktu). 

Noteikumu saskaņošana padara sistēmu vienkāršāku un palīdz vadošajām iestādēm 

un atbalsta saņēmējiem  

51. Ar KNR attiecībā uz 2014.–2020. gadu ir izveidoti kopīgi noteikumi, kurus piemēro 

visiem pieciem ESI fondiem. Regula ietver iespēju izmantot vairākfondu programmas 

un kopīgās uzraudzības komitejas un paredz, ka katrs fonds var atbalstīt tehniskās 

palīdzības darbības, ko finansē kāds no pārējiem fondiem.  

52. Neraugoties uz labajiem nodomiem, kas pausti Kopīgo noteikumu regulā, Komisijai 

pilnībā neizdevās saskaņot noteikumus pat attiecībā uz trim fondiem (ERAF, KF un ESF), 

ar ko īsteno kohēzijas politiku. Kādā no iepriekšējiem ziņojumiem mēs konstatējām, ka 

ERAF/KF un ESF piemēro dažādas darbības datu definīcijas attiecībā uz 2014.–

2020. gada periodu. Tas nozīmē dažādu IT sistēmu izveidi un uzturēšanu un tādējādi 

veicina administratīvo izmaksu pieaugumu dalībvalstu pārvaldes iestādēm un 

                                                      

67 EPRC IQ-Net tematiskais dokuments 37(2) “Is simplification simply a fiction?” [Vai 
vienkāršošana ir tikai fikcija?], Eiropas Politikas pētījumu centrs, Valdības un sabiedriskās 
politikas skola, Stratklaidas Universitāte, 2015. g., 12. lpp. 

68 Eiropas Parlamenta 2017. gada 13. jūnija rezolūcija par ES kohēzijas politikas 
pamatelementiem pēc 2020. gada (2016/2326(INI), 38. punkts.  

69 Reģionu komitejas atzinums “ESI fondu vienkāršošana no vietējo un reģionālo pašvaldību 
perspektīvas”, 119. plenārsesija, 2016. gada 10.–12. oktobris, 45. punkts. 
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nevajadzīgu administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem70. Cits piemērs liecina, ka 

revīzijas iestādes vai līdzvērtīgas struktūras nepiemēro vienādu pieeju visiem pieciem 

fondiem. ALG arī uzskata, ka dažādu fondu un pārvaldības veidu noteikumi nav 

saderīgi, tādējādi ierobežojot sinerģiju starp ESI fondiem un citiem ES fondiem, tādiem 

kā ES Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programma (COSME) 

un programma “Apvārsnis 2020”. 

Darbības programmu (DP) pārvaldības struktūra  

Darbības programmu un iesaistīto iestāžu skaits 

53. Kohēzijas politiku īsteno, izmantojot darbības programmas. Dalībvalstīm71 ir 

zināma autonomija, lai lemtu par darbības programmu skaitu, darbības programmā 

izmantoto fondu kombināciju, prioritāro virzienu un konkrēto mērķu skaitu, kā arī 

pārvaldības un kontroles struktūrām, ievērojot dažus ierobežojumus, kas noteikti 

regulās72.  

54. 2014.–2020. gada plānošanas periodā dalībvalstis izveidoja vairāk nekā 

390 darbības programmu. DP un iestāžu skaits dalībvalstī ir atkarīgs arī no tās 

konstitucionālās un administratīvās struktūras. Piemēram, federālajās valstīs (tādās kā 

Vācija un Beļģija) gandrīz visas programmas tiek izstrādātas reģionālā līmenī un tās 

pārvalda reģionālās iestādes.  

55. Saskaņā ar Komisijas aplēsēm dalībvalstis 2014.–2020. gadā ir izveidojušas 

aptuveni 1400 dažādu iestāžu ERAF, KF un ESF (ietverot ETS) finansēto programmu 

                                                      

70 ERP īpašais ziņojums Nr. 2/2017 “Komisijas sarunas par 2014.–2020. gada partnerības 
nolīgumiem un programmām kohēzijas politikas jomā”, 148.–151. punkts. 

71 Komisijas 2014. gada 25. februāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 288/2014 (OV L 87, 
22.3.2014., 1.–48. lpp.). 

72 Regula (ES) Nr. 1303/2013, (OV L 347, 20.12.2013., 320.–469. lpp.), 96. pants, un 
Komisijas 2014. gada 25. februāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 288/2014 (OV L 87, 
22.3.2014., 1.–48. lpp.). 
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pārvaldībai: ap 116 iestāžu, kas veic revīziju (RI), 300 sertifikācijas iestāžu (SI) un 

vadošo iestāžu (VI), kā arī 924 starpniekstruktūras (SS). 

56. Kopumā iestāžu skaits nav savstarpēji saistīts ar darbības programmām piešķirto 

budžetu73; sīkāku informāciju sk. VI pielikumā. Pierādījumi liecina, ka darbības 

programmu finansiālajai vērtībai ir nozīme (sk. 22. punktu). Palielinoties budžetam, 

veidojas apjomradīti ietaupījumi un administratīvo izmaksu procentuālā daļa sliecas 

samazināties. 

57. Komisijas veiktajā ex post novērtējumā par kohēzijas politiku 2007.–2013. gadā ir 

norādīts, ka, palielinoties iestāžu skaitam uz vienu darbības programmu, pieaug risks, 

ka noteikumi dažādos līmeņos tiks interpretēti atšķirīgi74.Tas savukārt var veicināt 

juridisko nenoteiktību un pārmērīgu reglamentēšanu un tādējādi radīt papildu 

administratīvās izmaksas iestādēm un slogu atbalsta saņēmējiem.  

Citu darbības programmu elementu, piemēram, ex ante nosacījumu un rezultātu 

rādītāju, optimizēšana 

58. Attiecībā uz 2014.–2020. gada periodu dalībvalstīm bija jāievieš vairāki 

priekšnosacījumi, lai nodrošinātu ES fondu efektīvāku un lietderīgāku izmantošanu, 

proti, tā dēvētie “ex ante nosacījumi”. Mēs ieteicām Komisijai novērst pārklāšanos un 

ieviest skaidrus novērtēšanas kritērijus attiecībā uz šiem ex ante nosacījumiem75. 

59. Turklāt dalībvalstis ir noteikušas aptuveni 9000 rādītāju darbības rezultātu 

novērtēšanai saistībā ar kohēzijas izdevumiem 2014.–2020. gada periodā. Lielākā daļa 

rādītāju attiecas uz konkrētu programmu, tāpēc Komisija nespēs šos datus jēgpilni 

apkopot ES līmenī. Tomēr dalībvalstīm ir jāvāc un savlaicīgi jāsniedz visa vajadzīgā 

                                                      

73 Pamatojoties uz Komisijas sniegtajiem datiem. 
74 Kohēzijas politikas 2007.–2013. gada programmu ex post novērtējums, koncentrējoties uz 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF) un Kohēzijas fondu 
(KF), 2016. gada augusts, 106. lpp. 

75 ERP īpašais ziņojums Nr. 15/2017 “Ex ante nosacījumi un izpildes rezerve kohēzijas jomā”. 
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informācija. Komisija ir norādījusi, ka šī uzraudzības sistēma ir viens no galvenajiem 

faktoriem, kas palielina administratīvās izmaksas iestādēm un slogu atbalsta 

saņēmējiem (sk. IV pielikumu). Kādā no iepriekšējiem ziņojumiem mēs norādījām, ka, 

ņemot vērā šādu datu regulāras vākšanas izmaksas, rezultātu rādītāju skaits ir 

pārmērīgi liels. Mēs ieteicām Komisijai analizēt tiešo rezultātu un koprezultātu 

rādītājus, lai noteiktu tos, kuri ir būtiskākie un piemērotākie ES intervences ietekmes 

noteikšanai76. 

Administratīvā neefektivitāte kohēzijas projektu atlasē un īstenošanā (ietverot 

pārmērīgu reglamentēšanu)  

Pārmērīga reglamentēšana 

60. Aptuveni viena trešdaļa no administratīvā sloga atbalsta saņēmējiem, īstenojot 

kohēzijas politiku, ir saistīta ar pārmērīgu reglamentēšanu77. Pārmērīga 

reglamentēšana nozīmē dalībvalstu izvirzītos papildu noteikumus un regulatīvos 

pienākumus, kas pārsniedz ES līmenī noteiktās ESI fondu prasības un padara ESI fondu 

īstenošanu dārgāku un apgrūtinošāku programmu pārvaldības struktūrām un atbalsta 

saņēmējiem.  

61. Pārmērīgas reglamentēšanas galvenie iemesli ir juridiskā nenoteiktība, 

neatbilstības tiesiskajā regulējumā, bailes no revīzijas un dalītās pārvaldības sistēmas 

sarežģītība. Pārmērīgas reglamentēšanas negatīvā ietekme ir dažāda: tā palielina 

administratīvās izmaksas un slogu atbalsta saņēmējiem un var arī atturēt no kohēzijas 

                                                      

76 ERP īpašais ziņojums Nr. 2/2017 “Komisijas sarunas par 2014.–2020. gada partnerības 
nolīgumiem un programmām kohēzijas politikas jomā”. 

77 Eiropas Komisija, “Use of new provisions on simplification during the early implementation 
phase of ESIF” [Jaunu vienkāršošanas noteikumu izmantošana ESI fondu īstenošanas 
agrīnā posmā], galīgais ziņojums, Sweco, t33 un Spatial Foresight, 2017. g. 
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finansējuma izmantošanas78. Palāta ieteica79 Komisijai izanalizēt dalībvalstu 

attiecināmības noteikumus 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas 

periodos, lai konstatētu labas prakses piemērus un samazinātu pārmērīgu 

reglamentēšanu.  

62. Atbildot uz Palātas ieteikumiem, Komisija piekrita veikt valstu attiecināmības 

noteikumu mērķtiecīgu analīzi un uzsvēra dalībvalstu atbildību par valstu 

attiecināmības noteikumu vienkāršošanu un pārmērīgas reglamentēšanas novēršanu. 

Līdz 2018. gada aprīlim Komisija šādu analīzi nebija veikusi. Komisija norādīja, ka 

2014.–2020. gada revīzijas konstatējumu vajadzībām tā izmanto Revīzijas procesu, 

darbību un resursu pārvaldības (MAPAR) sistēmu, kas ļauj tai vākt konkrētu informāciju 

par pārmērīgas reglamentēšanas gadījumiem. Komisija vēl nav sniegusi ieteikumus 

dalībvalstīm par to, kā novērst konkrētus pārmērīgas reglamentēšanas gadījumus. 

Komisija ir arī paziņojusi, ka tā uzsāks projektu, lai ziņotu par iepriekšējo revīziju 

konstatējumiem un attiecīgajiem konstatēto kļūdu veidiem. 

Projektu atlases un īstenošanas procesa racionalizēšana 

63. Dalībvalstis ir atbildīgas par projektu atlasi finansējumam, kā arī par to 

novērtēšanu, apstiprināšanu, uzraudzību un ziņošanu par īstenošanu. Lai gan vispārīgās 

prasības ir izklāstītas Kopīgo noteikumu regulā, mūsu revīzijas darbs rāda, ka 

administratīvā prakse un attiecīgais administratīvais slogs atbalsta saņēmējiem 

dažādās dalībvalstīs un darbības programmās būtiski atšķiras. 

64. Lai apzinātu optimizēšanas iespējas, mēs pārbaudījām 12 ERAF līdzfinansētas 

investīciju shēmas (aptverot darbības programmas 12 dalībvalstīs), kas 2014.–

2020. gada plānošanas periodā tiek īstenotas saistībā ar 3. tematisko mērķi 

                                                      

78 Eiropas Komisija, “Use of new provisions on simplification during the early implementation 
phase of ESIF” [Jaunu vienkāršošanas noteikumu izmantošana ESI fondu īstenošanas 
agrīnā posmā], galīgais ziņojums, Sweco, t33 un Spatial Foresight, 2017. g. 

79 ERP pārskats par 2014. finanšu gadu, 6. nodaļa, 1. ieteikums, un ERP pārskats par 
2015. finanšu gadu, 6. nodaļa, 2. ieteikums. 
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“Konkurētspēja” (sk. III pielikumu). Pārbaude aptvēra projektu pieteikumu 

iesniegšanas un īstenošanas posmus. 

Projektu pieteikumu iesniegšanas posms 

65. Pārbaudē mēs konstatējām, ka daudzi projektu pieteikumu iesniegšanas posma 

elementi ir kopīgi visām darbības programmām. Tomēr ir arī atšķirības, it īpaši attiecībā 

uz projektu pieteikumu iesniegšanas veidu, projektu pieteikumu apjomu un 

informācijas daudzumu, kas pieteikumu iesniedzējiem ir jānodrošina.  

66. Elektroniskā datu apmaiņa, t. i., informācijas apmaiņa starp atbalsta saņēmējiem 

un iestādēm, ir paredzēta Kopīgo noteikumu regulas 122. pantā80. Komisija 2016. gadā 

aplēsa, ka digitālo tehnoloģiju izmantošana samazinās kopējo administratīvo slogu par 

11 %, kā arī mazinās dokumentu nozaudēšanas risku un arhivēšanas izmaksas81. 

Pārbaudē mēs konstatējām, ka sešās no 12 pārbaudītajām darbības programmām visi 

projektu pieteikumi tika iesniegti elektroniski. Pārējie pieteikumi tika iesniegti papīra 

formātā (trīs darbības programmās) vai kombinējot elektronisko un papīra formātu 

(trīs darbības programmās). Tāpēc, labāk izmantojot digitālās tehnoloģijas, ir plašas 

iespējas vēl vairāk samazināt administratīvās izmaksas dalībvalstīm un administratīvo 

slogu atbalsta saņēmējiem.  

67. Darbības programmas ievērojami atšķiras arī projektu pieteikumu apjoma ziņā. 

Mēs konstatējām, ka aizpildāmo lappušu skaits ir diapazonā no 15 līdz 134. 

68. Atšķiras arī informācija, kas pieteikumu iesniedzējiem jānodrošina, lai pamatotu 

savus pieteikumus. Lai gan noteikta informācija, piemēram, vispārīgas ziņas par 

pieteikuma iesniedzēju un ierosinātā projekta apraksts, ir pieprasīta visās programmās, 

citi informācijas pieprasījumi darbības programmās atšķiras, atspoguļojot atšķirīgos 

                                                      

80 Regula (ES) Nr. 1303/2013 (OV L 347, 20.12.2013., 320.–469. lpp.), 122. panta 3. punkts.  
81 Eiropas Komisija, “Galīgais vienkāršošanas progresa ziņojums daudzgadu finanšu shēmai 

2014.–2020. gadam”, 2014. g. Komisijas 2014. gada 3. marta paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai. 
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atbilstības kritērijus, ko uzskata par būtiski svarīgiem noteikta veida investīcijām, tādus 

kā pieteikuma iesniedzēja finansiālais stāvoklis (informācija pieprasīta 10 no 

12 darbības programmām), pieteikuma iesniedzēja konkurences situācija (astoņās no 

12 darbības programmām), pieredze projektu īstenošanā (sešās no 12 darbības 

programmām) un ISO kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikāta pieejamība (trijās no 

12 darbības programmām). 

69. Informācija, kas pieteikumu iesniedzējiem jānodrošina, ietekmē atbalsta saņēmēju 

darba apjomu saistībā ar pieteikuma veidlapu aizpildīšanu un sliktākajā gadījumā var 

pat viņus atturēt no pieteikšanās ES finansējumam. Turklāt iestādēm visi šie dati ir arī 

jāapstrādā, un, jo vairāk informācijas ir jāsniedz, jo lielākas kļūst ar projektu atlasi 

saistītās administratīvās izmaksas. 

Projektu īstenošanas posms 

70. Attiecībā uz īstenošanas posmu pārbaudē konstatējām, ka maksājuma 

pieprasījumus un apliecinošos dokumentus darbības programmas ļauj iesniegt dažādos 

veidos (tostarp papīra formātā un kombinējot papīra formātu un elektronisko versiju).  

71. Izdevumus apliecinošo dokumentu glabāšanas periods, kas noteikts dalībvalstu 

līmenī, ir robežās no pieciem gadiem pēc projekta pabeigšanas līdz 2031. gadam. 

Tādējādi, ja ar finansējumu tiek atbalstītas viena veida investīcijas dažādās darbības 

programmās, tā saņēmējiem tiek piemēroti dažādi administratīvā sloga līmeņi attiecībā 

uz dokumentu glabāšanu.  

72. Vairumā dalībvalstu82, kas ietvertas mūsu pārbaudē, valsts publiskā iepirkuma 

noteikumus nepiemēro privātuzņēmumiem, jo tiem nav līgumslēdzējas iestādes 

statusa. Tomēr mēs konstatējām, ka dažas dalībvalstis piemēro sīki izstrādātas prasības 

(t. i., termiņus piedāvājumu iesniegšanai/savākšanai, atlases un līguma slēgšanas 

                                                      

82 Izņemot Slovākiju, kur MVU kā publiskā finansējuma saņēmējiem ir jāievēro daži 
noteikumi, kas paredzēti valsts Publiskā iepirkuma likumā. 
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tiesību piešķiršanas kritērijus), kas ir ļoti līdzīgas publiskā iepirkuma noteikumiem. 

Līdzīgas atšķirības Komisija konstatēja pētījumā par 2007.–2013. gada plānošanas 

periodu83.  

Vienkāršotu izmaksu iespēju (VII) un citu uz nosacījumiem balstītu pasākumu veidu 

izmantošana  

Vienkāršotu izmaksu iespēju izmantošana  

73. Kopīgo noteikumu regulā attiecībā uz 2014.–2020. gadu ir noteikts, ka dotācijas un 

atmaksājamā palīdzība var tikt piešķirtas vienkāršotu izmaksu iespēju (VII) veidā, t. i., 

kā standarta likmes vienības izmaksas, vienreizējie maksājumi un vienotas likmes 

finansējums. Vienkāršotu izmaksu iespējas nozīmē novirzīšanos no faktisko izmaksu 

principa. Par pārvaldības apstiprinājumpārbaudēm atbildīgajām personām un 

revidentiem lielāks uzsvars būs jāliek uz projektu tiešajiem rezultātiem, nevis 

ieguldījumiem un izmaksām84. 

74. 2014.–2020. gada plānošanas periodā vienkāršotu izmaksu iespējas ir visbiežāk 

izmantotais izvēles vienkāršošanas pasākums. Aptuveni 80 % no 2017. gadā izpētītajām 

darbības programmām vadošās iestādes atļauj izmantot vienkāršotu izmaksu 

iespējas85. Īpaši plaši tiek izmantotas vienotās likmes, kas nav jāpamato, lai segtu 

netiešās izmaksas. Vairāki pasākumi, lai veicinātu vienkāršotu izmaksu iespēju 

izmantošanu, jau tika ieviesti attiecībā uz ESF līdzfinansēto intervenci86. Ar ESF saistīto 

                                                      

83 Eiropas Komisijas pētījums “Comparative study of the project selection process applied in 
cohesion policy programmes 2007.–2013. in a number of Member States” [Salīdzinošs 
pētījums par projektu atlases procesu, ko piemēro kohēzijas politikas 2007.–2013. gada 
programmās vairākās dalībvalstīs], 2012. gada februāris. 

84 Eiropas Komisija, “Norādījumi par vienkāršotu izmaksu iespējām (VII)”, 2014. g., 33. lpp. 
85 Eiropas Komisijas pētījums “Use of new provisions on simplification during the early 

implementation phase of ESIF” [Jaunu vienkāršošanas noteikumu izmantošana ESI fondu 
īstenošanas agrīnā posmā], galīgais ziņojums, Sweco, t33 un Spatial Foresight, 2017. g., 
61. lpp. 

86 Regula (ES) Nr. 1304/2013 (OV L 347, 20.12.2013., 470.–486. lpp.), 14. panta 1. punkts. 
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programmu budžeta daļa, uz ko attiecas vienkāršotu izmaksu iespējas, ir 36 %, kamēr 

ERAF/KF programmās vienkāršotu izmaksu iespējas tiek izmantotas retāk (2 %)87.  

75. Komisijas 2017. gada pētījumā ir norādīts, ka vienkāršotu izmaksu iespējas ir 

vienkāršošanas pasākums, kas pašlaik visefektīvāk palīdz samazināt administratīvo 

slogu atbalsta saņēmējiem. Salīdzinot visus vienkāršošanas pasākumus (to bija 21), 

konstatēts, ka gandrīz pusi no sagaidāmā sloga samazinājuma līdz šim ir radījušas 

vienkāršotu izmaksu iespējas88 (sk. IV pielikumu). Tam, kāpēc vienkāršotu izmaksu 

iespējas netiek izmantotas plašāk, ir vairāki iemesli, piemēram, juridiskā nenoteiktība 

(it īpaši attiecībā uz valsts atbalstu un publiskā iepirkuma noteikumiem) vai dalībvalsts 

noteikumi, kas, šķiet, atbalsta sistēmas, kuras balstītas uz faktisko izmaksu 

atlīdzināšanu. Attiecībā uz valsts atbalstu 2017. gada grozījumi Vispārējā grupu 

atbrīvojuma regulā (VGAR) paredz vienkāršotu izmaksu iespēju izmantošanu valsts 

atbalsta kontekstā89. 

Omnibus regula paplašina vienkāršotu izmaksu iespēju piemērošanas jomu un ievieš 

jaunus atbalsta veidus, kas balstīti uz nosacījumiem 

76. Omnibus regula būtiski paplašina vienkāršotu izmaksu iespēju piemērošanas jomu. 

Komisija ierosināja palielināt pašreizējo robežvērtību90 vienkāršotu izmaksu iespēju 

obligātai izmantošanai ESF projektos (sk. 2. punktu) no 50 000 EUR līdz 100 000 EUR 

(publiskā sektora atbalsts) un attiecināt šo pienākumu arī uz ERAF. Komisija lēš, ka tas 

                                                      

87 Eiropas Komisijas pētījums “Use of new provisions on simplification during the early 
implementation phase of ESIF” [Jaunu vienkāršošanas noteikumu izmantošana ESI fondu 
īstenošanas agrīnā posmā], galīgais ziņojums, Sweco, t33 un Spatial Foresight, 2017. g., 
21. un 142. lpp. 

88 Eiropas Komisijas pētījums “Use of new provisions on simplification during the early 
implementation phase of ESIF” [Jaunu vienkāršošanas noteikumu izmantošana ESI fondu 
īstenošanas agrīnā posmā], galīgais ziņojums, Sweco, t33 un Spatial Foresight, 2017. g., 
20. lpp. 

89 Komisijas 2017. gada 14. jūnija Regula (ES) 2017/1084, ar ko groza Regulu (ES) 
Nr. 651/2014 (OV L 156, 20.6.2017., 1.–18. lpp.), 7. panta 1. punkts. 

90 Regula (ES) Nr. 1304/2013 (OV L 347, 20.12.2013., 470.–486. lpp.), 14. panta 4. punkts. 
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attieksies uz aptuveni 70 % no visiem ESF projektiem. Būs arī iespēja vienotās likmes 

piemērot personāla izmaksām un citām tiešajām izmaksām (līdz šim tās varēja 

piemērot tikai netiešajām izmaksām), kā arī iespēja izmantot ekspertu slēdzienus un 

budžeta projektus, lai pamatotu vienības standarta likmes.  

77. Palāta ieteica plaši izmantot vienkāršotu izmaksu iespējas, lai samazinātu kļūdu 

risku izmaksu deklarācijās un administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem91. Vienotās 

likmes vienkāršotu izmaksu iespējām Komisijai ir sistemātiski jāapstiprina/jāapliecina 

jau iepriekš, lai nodrošinātu to atbilstību regulatīvajām prasībām (taisnīgs, objektīvs un 

pārbaudāms aprēķins). Ja pārskatītā Omnibus regula tiks pieņemta, tā varētu būtiski 

ietekmēt administratīvā sloga samazināšanu.  

78. Komisija ir ieviesusi arī jauna veida finansējumu, kas nav saistīts ar attiecīgo 

darbību izmaksām, bet ir balstīts uz nosacījumu izpildi saistībā ar panākumiem mērķu 

sasniegšanā.  

79. Mūsu atzinumā par Omnibus regulas projektu ir sniegts ieteikums, ka maksājumu 

izvēlei, kuru pamatā ir nosacījumu izpilde vai sasniegtie rezultāti, jādod priekšroka visā 

ES budžetā92. Šāda iespēja jau ir paredzēta Kopīgo noteikumu regulā attiecībā uz 

2014.–2020. gadu93. Tomēr neviena darbības programma šo iespēju vēl nav 

izmantojusi. Lauku attīstības jomā mēs arī ieteicām Komisijai izpētīt vienkāršotu 

izmaksu iespēju potenciālu, lai no radušos izmaksu atlīdzināšanas pārietu uz izdevumu 

atlīdzināšanu, pamatojoties uz rezultātiem94. 

                                                      

91 ERP pārskats par 2011. finanšu gadu, 6. nodaļa, 30. punkts; ERP pārskats par 
2012. finanšu gadu, 6. nodaļa, 42. punkts; ERP pārskats par 2014. finanšu gadu, 6. nodaļa, 
79. punkts.  

92 ERP Atzinums Nr. 1/2017 par priekšlikumu Finanšu regulas pārskatīšanai, 84. punkts. 
93 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, 

(OV L 347, 20.12.2013., 320.–469. lpp.), 104.–109. pants. 
94 ERP īpašais ziņojums Nr. 11/2018 “Jaunas iespējas lauku attīstības projektu finansēšanai: 

vienkāršākas, bet nav vērstas uz rezultātiem”, 4. ieteikums. 



41 

Efektīvāka un iedarbīgāka kontrole 

Pārvaldības apstiprinājumpārbaudes veido lielo vairumu no visām kontroles un 

revīzijas darbībām  

80. Gan Eiropas Parlaments95, gan ALG96 aicina optimizēt kontroli un revīziju, lai 

plānošanas periodā pēc 2020. gada samazinātu administratīvās izmaksas dalībvalstīm 

un administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem.  

81. Dalībvalstis atbild par pārvaldības un kontroles sistēmu izveidi. Tās sniedz 

Komisijai ex ante pārliecību par izdevumu likumību un pareizību. Šim nolūkam tās ieceļ 

vadošās, sertifikācijas un revīzijas iestādes (VI, SI un RI). Vadošās iestādes un 

sertifikācijas iestādes var iecelt arī starpniekstruktūras (SS), lai tās darbotos to vārdā. 

82. Komisija uzrauga dalībvalstu iestāžu darbu, izdod norādījumus un sniedz 

nepārtrauktu palīdzību. Komisija izmanto revīzijas iestāžu darbu, lai novērtētu katras 

programmas likumību un pareizību. Komisija var arī veikt dalībvalstu kontroles sistēmu 

un projektu revīzijas.  

83. 2. tabulā ir redzams, ka lielāko daļu pārbaužu un revīziju dalībvalstu iestādes veic 

uz vietas. Visiem projektiem vismaz reizi gadā un kad vien tiek sagatavota izdevumu 

deklarācija, piemēro pārvaldības apstiprinājumpārbaudes, ko veic vadības iestādes un 

starpniekstruktūras, kā arī pārbaudes, ko veic sertifikācijas iestādes. Šīs pārbaudes arī 

var ietvert pārbaudes uz vietas. 2015. gadā šādas apstiprinājumpārbaudes tika veiktas 

vairāk nekā vienam miljonam projektu. 

                                                      

95 Eiropas Parlamenta 2015. gada 26. novembra rezolūcija par virzību uz 2014.–2020. gada 
kohēzijas politikas vienkāršošanu un orientēšanu uz rezultātiem (P8_TA(2015)0419). 

96 ALG, “Noslēguma secinājumi un ieteikumi, ko pieņēmusi Augsta līmeņa grupa 
vienkāršošanas jautājumos laikposmam pēc 2020. gada”, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-
simplification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020. 
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84. Salīdzinājumam — dalībvalstu revīzijas iestādes veica aptuveni 12 000 pārbaužu uz 

vietas (apmēram 1,1 % no visiem projektiem), un Komisija pārbaudīja 226 projektus 

(mazāk nekā 0,02 %), kas līdzfinansēti saskaņā ar kohēzijas politiku.  

2. tabula. 2015. gadā pārbaudīto un revidēto projektu skaits  

DALĪBVALSTU LĪMENIS 
To KF, ERAF un ESF līdzfinansēto projektu skaits, 
kuriem veikta pārvaldības 
apstiprinājumpārbaude 

1 081 386 100 % no visiem 
projektiem 

Revīzijas iestāžu pārbaudīto projektu skaits 12 270 1,1 % no visiem 
projektiem 

ES LĪMENIS 
Eiropas Komisijas pārbaudīto projektu skaits 226 

 
0,02 % no visiem 

projektiem 
Eiropas Revīzijas palātas pārbaudīto projektu 
skaits* 

223 
 

0,02 % no visiem 
projektiem 

Piezīme: *Palāta kā neatkarīga ES ārējās revīzijas iestāde nepiedalās regulās noteiktajos iekšējās 
kontroles pasākumos. 

Avots: REGIO ĢD prezentācija “Post-2020 Audit Reform in the EU: mission possible” [Revīzijas 
reforma ES pēc 2020. gada: iespējamā misija] Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejai 
2017. gada 11. oktobrī un ERP 2015. gada pārskats. 

85. Komisijas veiktajā ex post novērtējumā attiecībā uz 2007.–2013. gada periodu tika 

konstatēts, ka lielākā daļa atbalsta saņēmēju pārvaldības apstiprinājumpārbaudes 

uzskata par nesamērīgām97. Svarīgs faktors šeit bija lielais kontroles pasākumu skaits.  

Dalībvalstu pārvaldības apstiprinājumpārbaužu un sertifikācijas iestāžu veikto 

pārbaužu efektivitātes uzlabošana  

86. Pārvaldības apstiprinājumpārbaužu praktiskā īstenošana dalībvalstīs un 

programmās būtiski atšķiras. Saskaņā ar informāciju, ko attiecībā uz visām 

12 pārbaudītajām darbības programmām mums sniedza revīzijas iestādes, 

                                                      

97 Kohēzijas politikas 2007.–2013. gada programmu ex post novērtējums, koncentrējoties uz 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF) un Kohēzijas fondu 
(KF), 2016. gada augusts. 
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- piecās no šīm 12 darbības programmām pārvaldības apstiprinājumpārbaudes veic 

vairāk nekā viena struktūra, piemēram, vadošā iestāde un/vai 

starpniekstruktūra/sertifikācijas iestāde. Mūsu revīzijas pieredze rāda, ka dažas 

sertifikācijas iestādes veic plašas pārbaudes papildus tām, ko veikušas vadošās 

iestādes, bet citas to nedara; 

- apstiprinājumpārbaužu apjoms un dokumentācijas prasības būtiski atšķiras 

(sk. III pielikumu); 10 no 12 darbību programmu apstiprinājumpārbaudes aptver 

visas atbalsta saņēmēja izdevumu deklarācijā ietvertās izmaksu pozīcijas, kamēr 

atlikušajās divās darbības programmās izmaksu pozīcijas tiek pārbaudītas izlases 

veidā. Saskaņā ar Komisijas norādījumiem tas ir iespējams, ja tā pamatā ir 

metodika, ko nosaka ex ante un kas ļauj prognozēt kļūdas nepārbaudītajā datu 

kopā98.  

87. Ar Kopējo noteikumu regulu attiecībā uz 2014.–2020. gadu tika ieviesti daži 

proporcionalitātes noteikumi, lai samazinātu atbalsta saņēmēju administratīvo slogu, 

ko rada revīzija un kontrole. Projektus, kuru budžets nepārsniedz 200 000 EUR 

(attiecībā uz ERAF un KF) un 150 000 EUR (ESF), pārbauda tikai vienreiz (to dara 

Komisija vai revīzijas iestāde); citus projektus pārbauda ne biežāk kā reizi gadā99. 

Pašreizējais Omnibus regulas projekts paredz, ka šī robežvērtība tiks palielināta līdz 

400 000 EUR (attiecībā uz ERAF un KF) un 300 000 EUR (attiecībā uz ESF)100.  

88. Atšķirības apstiprinājumpārbaužu tvērumā un apjomā un pienākumu sadalē starp 

vadošajām iestādēm un sertifikācijas iestādēm parāda, ka, cenšoties samazināt 

administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem, Komisijai ir jānosaka skaidra kārtība. Tāpat 

Komisija varētu plašāk izpētīt iespēju vienkāršot izlases veidošanas metodes saistībā ar 

                                                      

98 Eiropas Komisija, Eiropas strukturālie un investīciju fondi, Norādījumi dalībvalstīm par 
pārvaldības apstiprinājumpārbaudēm (2014.–2020. gada plānošanas periods), 2015. g., 
12. lpp. 

99 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013 
(OV L 347, 20.12.2013., 320.–469. lpp.), 148. pants. 

100 Eiropas Komisija, BudgWeb, KNR 148. pants, stāvoklis 2018. gada 6. aprīlī. 
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pārvaldības apstiprinājumpārbaudēm, ņemot vērā vajadzību nodrošināt 

pārskatatbildību. 

89. Turklāt elektroniskajai datu nosūtīšanai starp programmas iestādēm un atbalsta 

saņēmējiem (e-kohēzijai) ir potenciāls būtiski samazināt administratīvās izmaksas, bet 

dalībvalstu iestādes šo iespēju vēl nav pilnībā izmantojušas. Mēs konstatējām, ka 11 no 

12 revīzijas iestādēm, kuras atbildēja uz mūsu anketas jautājumiem, ir elektroniskā 

datu nosūtīšanas sistēma. Šāda sistēma potenciāli varētu nodrošināt piekļuvi 

dokumentiem, kas savākti un izskatīti, veicot pārvaldības apstiprinājumpārbaudes. 

Tomēr astoņas revīzijas iestādes norādīja, ka sistēma nenodrošina piekļuvi visiem 

dokumentiem, kas attiecas uz revīzijām.  

Noteikumu interpretācijas saskaņošana starp Komisiju un dalībvalstīm 

90. Komisijas veiktajā ex post novērtējumā par kohēzijas politiku 2007.–2013. gadā 

tika konstatēts, ka trūkumi pārvaldības apstiprinājumpārbaužu līmenī ir viens no 

galvenajiem iemesliem atbalsta saņēmēju administratīvajam slogam101. Lai panāktu 

vienkāršošanu, ir būtiski nodrošināt, ka dažādas programmu pārvaldības iestādes 

dalībvalstīs vienādi interpretē piemērojamos noteikumus.  

91. Komisijas pienākums ir nodrošināt visu dalībnieku vienotu izpratni par regulām un 

norādījumiem. Komisija uzsāka vairākas iniciatīvas, lai saskaņotu 

apstiprinājumpārbaudes noteikumu interpretāciju, piemēram, izdodot norādījumus 

par izvairīšanos no kļūdām102 un rīcību publiskā iepirkuma kļūdu gadījumā103.  

                                                      

101 Kohēzijas politikas 2007.–2013. gada programmu ex post novērtējums, koncentrējoties uz 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF) un Kohēzijas fondu 
(KF), 2016. gada augusts, 17. lpp. 

102 Eiropas Komisija, “Publiskais iepirkums — norādījumi praktizējošiem speciālistiem par to, 
kā nepieļaut tipiskākās kļūdas no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem 
finansētajos projektos”, 2015. gads. 

103 Komisijas 2013. gada 19. decembra lēmums, ar ko izstrādā un apstiprina pamatnostādnes 
par tādu finanšu korekciju noteikšanu, kuras publiskā iepirkuma noteikumu neievērošanas 
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92. Mēs arī norādām, ka ES līmenī darbojas Ekspertu grupa Eiropas strukturālo un 

investīciju fondu jautājumos (EGESIF), kurai būtu jānodrošina pieredzes apmaiņa starp 

ekspertiem. Tomēr lielākā daļa noteikumu attiecas uz konkrētu valsti vai pat 

programmu. Visos šajos gadījumos dalībvalsts pienākums ir nodrošināt noteikumu 

saskaņotu interpretāciju visās attiecīgajās iestādēs.  

93. Mūsu revīzijas pieredze rāda arī to, ka atšķiras dalībvalstu pieejas tehniskās 

informācijas apmaiņai un komunikācijai starp revīzijas iestādēm un vadošajām 

iestādēm / starpniekstruktūrām / sertifikācijas iestādēm. Uzlabota komunikācija dod 

iespēju saskaņot noteikumu interpretāciju un uzlabot kontroles efektivitāti. 

 

                                                      

gadījumā Komisija veic attiecībā uz izdevumiem, ko finansē Savienība saskaņā ar dalīto 
pārvaldību (C(2013) 9527). 
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I pielikums. Kopsavilkums par galvenajiem vienkāršošanas priekšlikumiem attiecībā uz kohēzijas politiku pēc 2020. gada 

Galvenie vienkāršošanas priekšlikumi attiecībā uz kohēzijas politiku pēc 2020. gada 
Eiropas 
Komisija (1) 

ALG 
vienkāršošanas 
jautājumos (2) 

Eiropas 
Parlaments 
(3) 

Padome (4) 
(6) 

Reģionu 
komiteja (5) 

Fondu apvienošana un/vai lielāka koncentrēšana Jā Jā       
Noteikumu saskaņošana starp ES instrumentiem  Jā Jā Jā Jā Jā 
Kopīgi noteikumi  Jā Jā Jā Jā Jā 
Noteikumu savlaicīga pieņemšana un norādījumu un noteikumu nepiemērošana ar 
atpakaļejošu spēku   Jā Jā   Jā 
Komisijas daudzo tiesību aktu un norādījumu skaita samazināšana   Jā   Jā Jā 
Vienmērīga pāreja un iestāžu izraudzīšanās Jā Jā   Jā   
Darbības programmu skaita optimizēšana un samazināšana Jā Jā     Jā 
Saskaņota un vienkārša rezultātu rādītāju sistēma       Jā   
Pārvaldības un kontroles racionalizēšana un diferencēšana, piemēram, izmantojot 
vienotas revīzijas pieeju Jā Jā Jā Jā Jā 
Paļaušanās uz valsts noteikumiem un iestādēm (t. i., atteikšanās no Komisijas 
uzraudzības funkcijas) dažās dalībvalstīs       
Ex ante nosacījumu optimizēšana   Jā   Jā   
Valsts līdzfinansējuma līmeņa paaugstināšana Jā         
Administratīvās spējas stiprināšana Jā         
Elastīgs finansējums, lai stātos pretī jauniem izaicinājumiem Jā Jā       
Labas prakses apmaiņa         Jā 
E-kohēzijas, vienkāršotu izmaksu iespēju un vienoto likmju iespējas palielināšana     Jā     
Stabilu noteikumu saglabāšana   Jā Jā     
Pārmērīgu reglamentēšanu automātiski neuzskata par kļūdu un novērtē, katru 
gadījumu izskatot atsevišķi   Jā       

Avots: 1) Eiropas Komisijas 2017. gada 28. jūnija pārdomu dokuments par ES finanšu nākotni; 2) Noslēguma secinājumi un ieteikumi, ko pieņēmusi Augsta līmeņa grupa 
vienkāršošanas jautājumos laikposmam pēc 2020. gada, 2017. gada 11. jūlijs; 3) Eiropas Parlamenta 2017. gada 13. jūnija rezolūcija par ES kohēzijas politikas pamatelementiem 
pēc 2020. gada (2016/2326(INI)); 4) Padomes 2017. gada 15. novembra secinājumi par sinerģijām un vienkāršošanu saistībā ar kohēzijas politiku pēc 2020. gada, 14 263/17; 5) 
Atzinums “Kohēzijas politikas nākotne pēc 2020. gada. Virzībā uz spēcīgu un iedarbīgu Eiropas kohēzijas politiku pēc 2020. gada”, COTER-VI/015, un atzinums “ESI fondu 
vienkāršošana no vietējo un reģionālo pašvaldību perspektīvas”, 2016. gada 10.–12. oktobris, COTER-VI/012; 6) Padomes 2018. gada 12. aprīļa secinājumi “Delivery and 
implementation of cohesion policy after 2020” [Kohēzijas politikas īstenošana pēc 2020. gada], 178/18. 
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II pielikums. Pārskats par ERP ziņojumiem, atzinumiem un informatīvajiem apskatiem, kas 
attiecas uz kohēzijas politikas vienkāršošanu 

Nr. ERP ziņojumi un atzinumi 

1 Pārskats par 2011. finanšu gadu 

2 Pārskats par 2012. finanšu gadu 

3 Pārskats par 2013. finanšu gadu 

4 Pārskats par 2014. finanšu gadu 

5 Pārskats par 2015. finanšu gadu 

6 Pārskats par 2016. finanšu gadu 

7 Atzinums Nr. 1/2017 par priekšlikumu Finanšu regulas pārskatīšanai 

8 Īpašais ziņojums Nr. 17/2016 “ES iestādes var darīt vairāk, lai atvieglotu piekļuvi to publiskajam 
iepirkumam” 

9 Īpašais ziņojums Nr. 19/2016 “ES budžeta izpilde, izmantojot finanšu instrumentus, — gūtā 
pieredze 2007.–2013. gada plānošanas periodā” 

10 Īpašais ziņojums Nr. 24/2016 “Jāpastiprina centieni, lai uzlabotu informētību par valsts atbalsta 
noteikumiem kohēzijas politikas jomā un panāktu atbilstību tiem” 

11 Īpašais ziņojums Nr. 36/2016 “Novērtējums par 2007.–2013. gada kohēzijas un lauku attīstības 
programmu slēgšanas kārtību” 

12 Īpašais ziņojums Nr. 2/2017 “Komisijas sarunas par 2014.–2020. gada partnerības nolīgumiem un 
programmām kohēzijas politikas jomā” 

13 Īpašais ziņojums Nr. 4/2017 “ES budžeta aizsardzība pret nepareiziem izdevumiem: 2007.–
2013. gada periodā Komisija aizvien plašāk izmantoja preventīvus pasākumus un finanšu korekcijas 
kohēzijas jomā” 

14 Īpašais ziņojums Nr. 15/2017 “Ex ante nosacījumi un izpildes rezerve kohēzijas jomā: inovatīvi, taču 
vēl neefektīvi instrumenti” 

15 Īpašais ziņojums Nr. 16/2018 “Komisijas un dalībvalstu darbības 2007.–2013. gada plānošanas 
periodā palielināja līdzekļu apguvi, bet nekoncentrējās uz rezultātiem” 

16 Informatīvs paziņojums “ES finanšu nākotne: jāpārskata ES budžeta darbība” (2018. g.) 

17 Īpašais ziņojums Nr. 11/2018 “Jaunas iespējas lauku attīstības projektu finansēšanai: vienkāršākas, 
bet nav vērstas uz rezultātiem” 

Avots: ERP. 



1 

 

III pielikums. Pārskats par procedūrām un dokumentācijas prasībām attiecībā uz projektu atlasi un 12 finansēšanas shēmu īstenošanu no 

12 dalībvalstu darbības programmām 

  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
A ATTIECINĀMĪBAS 

NOSACĪJUMI 
            

2 Līdzfinansējums, 
atbalsta 
intensitāte 

            

 Mikrouzņēmumi 
un mazie 
uzņēmumi 

30 % 25 % 45 % Līdz 45 % Līdz 60 % Līdz 50 % Līdz 45–
50 % 

Līdz 45 % Līdz 50 % Līdz 45 % Līdz 75 % Līdz 50 % 

 Vidējie 
uzņēmumi 

20 % 15 % 45 % Līdz 35 % Līdz 60 % Līdz 50 % Līdz 35–
50 % 

Līdz 35 % Līdz 50 % Līdz 35 % Līdz 75 % Līdz 50 % 

Β PROJEKTA 
PIETEIKUMS 

            

1 Projekta 
pieteikuma 
lappušu skaits  

22 52 32 251 16 46 15 18 15 134 40 41 

2 Projekta 
pieteikuma 
iesniegšanas 
veidi 

Papīra 
formātā  

Papīra 
formātā  

Elektroniski Elektroniski 
Elektroniski 
un papīra 
formātā 

Papīra 
formātā  Elektroniski Elektroniski Elektroniski 

Elektroniski 
un papīra 
formātā 

Elektroniski 
un papīra 
formātā 

Elektroniski 

B1 INFORMĀCIJA 
PAR PIETEIKUMA 
IESNIEDZĒJU 

            

1 Pieteikuma 
iesniedzēja 
identifikācijas 
informācija  

Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā 

2 Pieteikuma 
iesniedzēja 
finansiālais 
stāvoklis  

Jā Jā Nē Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Nē 

3 Pieteikuma 
iesniedzēja 
konkurētspējas 
analīze 

Nē Nē Jā Jā Nē Jā Jā Jā Jā Jā Jā Nē 
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  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
4 Pieredze 

ES projektu 
īstenošanā  

Nē Nē Nē Nē Jā Jā2 Jā Nē Jā Jā Nē Jā 

5 Kvalitātes 
pārvaldības 
sistēmas 
sertifikāta (ISO 
sertifikāta) 
pieejamība 

Jā Nē Nē Nē Nē Nē Jā Nē Nē Jā Nē Nē 

B2 INFORMĀCIJA 
PAR PROJEKTU             

1 Projekta apraksts Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā 
2 Paredzamo 

izdevumu 
sadalījums 

Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā 

3 Projekta 
stratēģiskās 
atbilstības 
apraksts 

Nē3 Nē Jā Jā Jā Jā Jā3 Nē Jā Jā Jā3 Jā 

4 Projekta 
ieguldījums 
horizontālajos 
principos  

Jā Nē Jā Nē Jā Jā Jā Nē Jā Jā Jā Jā 

5 Projekta 
finansējuma 
alternatīvo 
iespēju analīze 

Nē Nē Nē Nē Nē Jā Nē Nē Jā Jā Nē Nē 

6 Finanšu prognoze 

3 gadi 3 gadi Nē 3 gadi Nē 8 gadi Nē 

Par pirmo 
gadu pēc 
projekta 

pabeigšanas 

Nē 19 gadi 4–12 gadi4 Nē 

C ĪSTENOŠANA              
C1 MAKSĀJUMA 

PIEPRASĪJUMI             

1 Maksājuma 
pieprasījuma 2 7 Vismaz 

10 145 3 9 Vismaz 30 3 2 11 5 17 
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  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
veidlapas 
lappušu skaits 

2 Maksājuma 
pieprasījuma 
dokumentu 
iesniegšanas 
veidi 

Elektroniski 
un papīra 
formātā 

Papīra 
formātā 

Elektroniski Elektroniski Elektroniski 
Elektroniski 
un papīra 
formātā 

Elektroniski Elektroniski Elektroniski Elektroniski 
Elektroniski 
un papīra 
formātā 

Elektroniski 

3 Progresa 
ziņojums, kas 
jāiesniedz kopā 
ar katru 
maksājuma 
pieprasījumu 

Jā Nē6 Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā 

C2 APLIECINOŠIE 
DOKUMENTI             

1 Cik daudz 
dokumentu 
jāiesniedz kopā 
ar maksājuma 
pieprasījumu 

100 % 
papīra 

formātā 

100 % 
papīra 

formātā 

100 % 
elektroniski 

100 % 
elektroniski 

100 % 
elektroniski 

100 % 
elektroniski 

100 % 
elektroniski 

100 % 
elektroniski 

100 % 
elektroniski 

100 % 
elektroniski 

100 % 
papīra 

formātā 

Apliecinošo 
dokumentu 

izlase 
elektroniskā 

formātā 

2 
  

Vajadzīgie 
apliecinošie 
dokumenti: 

            

 a) rēķini Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā 
 b) maksājuma 

pierādījumi Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Nē 

 c) apstiprinājumi 
par saņemšanu Nē Nē Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā 

 d) līgumi Jā Nē Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā 
 e) grāmatvedības 

dokumenti Jā Nē Jā Jā Jā Jā Nē Jā Jā Jā Jā Jā 

 f) citi īpaši 
dokumenti Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Nē 



4 

 

  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
3 Apliecinošo 

dokumentu 
glabāšanas 
periods Līdz 

2031. gadam 
Līdz 2028. gada 
31. decembrim 

10 gadus 
no galīgā 

maksājuma 
veikšanas 

un 3 gadus 
pēc DP 

slēgšanas  

Vismaz 
3 gadus pēc 

DP 
slēgšanas, 

t. i., līdz 
2028. gadam 

Līdz 2028. gada 
31. decembrim 

5 gadus pēc 
projekta 

pabeigšanas 

Vismaz līdz 
2027. gada 

31. decembrim 

10 gadus pēc 
projekta 

pabeigšanas7 

10 gadus pēc 
projekta 

pabeigšanas  
2 gadi8 Līdz 2028. gada 

31. decembrim 2 gadi8 

C3 IEPIRKUMA 
NOTEIKUMI             

1 Sīki izstrādātas 
iepirkuma 
procedūras, kas 
jāievēro MVU kā 
atbalsta 
saņēmējiem 

Nē9 Nē10 Jā Jā Nē Jā Jā Nē Jā Jā Jā Jā 

1 Projekta pieteikuma lappušu galīgais skaits var atšķirties atkarībā no pieteikuma galīgā satura. 
2 Horvātijas gadījumā pieredze projektu īstenošanā attiecas uz projektiem, kas finansēti no jebkura avota, t. i., ne tikai uz ES finansētajiem projektiem. 
3 Netieši, jo pieteikumu iesniedzējiem ir jāpierāda atbilstība uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus (un piemērojot noteikumu, ka uzaicinājums atbilst darbības programmai). 
4 Atkarībā no investīciju veida. 
5 Maksājuma pieprasījuma lappušu galīgais skaits var atšķirties atkarībā no pieprasījuma galīgā satura. 
6 Progresa ziņojums jāiesniedz tikai kopā ar galīgo maksājuma pieprasījumu. 
7 No pēdējā rēķina datuma. 
8 Divi gadi no 31. decembra pēc tam, kad Eiropas Komisijai ir iesniegti pārskati, kuros ir norādīti pabeigtā projekta galīgie izdevumi. 
9 Iepirkuma procedūru nav, tomēr atbalsta saņēmējiem ir jāpierāda izmaksu pamatotība. 
10 Atlases process ir jādokumentē, un ir jāizraugās saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 

Avots: ERP, pamatojoties uz dalībvalstu iestāžu datiem un publiski pieejamajiem dokumentiem. 
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Pārbaudītās darbības programmas 

Nr. Dalībvalsts Pārbaudītā darbības programma Programmas kopīgais identifikācijas kods 
(CCI) 

Prioritārais virziens Investīciju prioritāte 

1 Austrija Investīcijas izaugsmē un nodarbinātībā, Austrija, 2014.–2020. gads 2014AT16RFOP001 2. prioritārais virziens 3d  

2 Horvātija Konkurētspēja un kohēzija 2014HR16M1OP001 3. prioritārais virziens 3d  

3 Čehijas 
Republika 

Uzņēmējdarbība un inovācija konkurētspējai 2014CZ16RFOP001 3. prioritārais virziens 3a  

4 Francija Darbības programma “FEDER-FSE Lorraine un Vosges”, 2014.–
2020. gads 

2014FR16M2OP007/2014FR16M0OP0151 2. prioritārais virziens 3a  

5 Vācija Saksija-Anhalte, ERAF, 2014.–2020. gads 2014DE16RFOP013 2. prioritārais virziens 3d  

6 Ungārija Ekonomiskās attīstības un inovācijas darbības programma 2014HU16M0OP001 1. prioritārais virziens 3c  

7 Itālija Reģionālā DP Apūlijai, ERAF un ESF 2014IT16M2OP002 3. prioritārais virziens 3a  

8 Malta Konkurētspējīgas un ilgtspējīgas ekonomikas veicināšana, lai 
atrisinātu valsts problēmas 

2014MT16M1OP001 3. prioritārais virziens 3d  

9 Polija Reģionālā DP Lejassilēzijas vojevodistei, 2014.–2020. gads 2014PL16M2OP001 1. prioritārais virziens 3c  

10 Slovākija Pētniecība un inovācija 2014SK16RFOP001 3. prioritārais virziens 3a  

11 Spānija DP Andalūzijai, ERAF, 2014.–2020. gads 2014ES16RFOP003 3. prioritārais virziens 3d  

12 Apvienotā 
Karaliste 

Apvienotā Karaliste, ERAF Anglijā 2014UK16RFOP001 3. prioritārais virziens 3d  

1 Šīs darbības programmas kopīgais identifikācijas kods 2017. gadā tika mainīts no 2014FR16M2OP007 uz 2014FR16M0OP015. 

Avots: ERP. 
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IV pielikums. Komisijas noteikto, 2014.–2020. gada periodam paredzēto vienkāršošanas 

pasākumu aplēstā ietekme uz pārvaldes iestāžu administratīvajām izmaksām un atbalsta 

saņēmēju administratīvo slogu 

Vienkāršošanas pasākumi 

Ietekme uz 
pārvaldes iestāžu 
administratīvajām 

izmaksām 
(%) 

Ietekme uz 
administratīvo 
slogu atbalsta 
saņēmējiem 

(%) 
Vienkāršošanas pasākumi, kas saistīti ar kohēzijas politiku (KF, ERAF un ESF) 
Partnerības nolīgumi aizstāj valsts stratēģisko ietvardokumentu 
un valsts stratēģisko plānu 0,0 % 0,0 % 

Lielāka tematiskā koncentrācija 0,0 % 0,0 % 
Kopīgi rādītāji un uzlabota uzraudzības sistēma 0,5 % 0,9 % 
Noteikumu saskaņošana -0,5 % -1,2 % 
Uz vietas veikto pārbaužu samērīga kontrole/minimāls līmenis -0,6 % -0,5 % 
E-kohēzija ar atbalsta saņēmējiem -1,7 % -4,8 % 
Vienkāršāki noteikumi ieņēmumus nesošiem projektiem -0,6 % -2,2 % 
Īsāks dokumentu glabāšanas laiks -0,3 % -0,5 % 
Vienkāršota procedūra izmaiņu veikšanai programmā 0,0 % 0,0 % 
Programmas dokumenta vienkāršošana 0,0 % 0,0 % 
Neatkarīgs kvalitātes pārbaudes ziņojums par lielajiem projektiem 0,0 % 0,0 % 
Apmācības vai zināšanu pārneses pakalpojumu sniedzēju 
uzskatīšana par atbalsta saņēmējiem -0,2 % -0,1 % 

Sabiedrības virzīta vietējā attīstība (CLLD) un vietējās rīcības 
grupas 0,1 % -0,1 % 

Integrētas teritoriālās investīcijas (ITI) 0,0 % 0,1 % 
VI un SI apvienošana, maksājumu aģentūru skaita samazināšana -0,2 % 0,0 % 
Dotācijas un atmaksājamā palīdzība kā vienkāršotu izmaksu 
iespējas (VII) -1,7 % -6,3 % 

Kopīgie rīcības plāni (KRP) 0,0 % 0,0 % 
Vienkāršošanas pasākumi saistībā ar citiem fondiem (EJZF, ELFLA) 
Avansa maksājumi 0,1 % -0,1 % 
Avansa kritēriju noteikšana apdrošināšanas segumam 0,0 % 0,0 % 
Paātrināta atlases procedūra 0,0 % 0,0 % 
Īpaši kompensācijas aprēķināšanas noteikumi 0,0 % 0,0 % 
ESI fondi kopā  -5,2 % -14,9 % 

Avots: “Use of new provisions on simplification during the early implementation phase of ESIF” [Jaunu 
vienkāršošanas noteikumu izmantošana ESI fondu īstenošanas agrīnā posmā], galīgais ziņojums, 
2017. gada 19. jūnijs, Sweco, t33 un Spatial Foresight, pasūtījis Reģionālās politikas un 
pilsētpolitikas ĢD.
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V pielikums. Tiesību aktu un norādījumu skaita dinamika 
 

  

 
Avots: ERP, pamatojoties uz http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance. 

19

+11 %

ES regulu / Komisijas lēmumu skaits

+33 %

2007.–2013. g.2000.–2006. g.

Lappušu skaits tajos

2014.–2020. g.

313

+127 % +147 %

21 28

774
138

+362 %

Norādījumu dokumentu skaits

+47 %

2000.–2006. g. 2007.–2013. g. 2014.–2020. g.

+279 %

1419

+120 %

3115

Lappušu skaits tajos

13

374

60
88
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VI pielikums. Kohēzijas politika (ERAF, KF, ESF, iesk. JNI) 2014.–2020. gada periodā, finanšu 

piešķīrums un darbības programmu, izmantoto rādītāju un pārvaldībā iesaistīto iestāžu 

skaits pa dalībvalstīm 

 

 
Piezīme: attiecībā uz iestādēm norādītie skaitļi ir aplēses.  

Avots: Eiropas Komisija.  

Dalībvalsts

ES finansējums 
(ERAF, KF, ESF, 

iesk. JNI) 
miljonos EUR

Procentuālā 
daļa no ES 

finansējuma

Darbības 
programmu 

skaits

Tiešo rezultātu 
un koprezultātu 
rādītāju skaits

Iestāžu 
skaits — VI/SS/SI/RI 

(aplēses)

Daļa no kopējā 
iestāžu skaita

AT 978 0,3 % 2 95 32 2,4 %
BE 2 021 0,6 % 7 227 37 2,7 %
BG 7 423 2,1 % 8 423 49 3,6 %
CY 702 0,2 % 2 99 9 0,7 %
CZ 21 643 6,2 % 8 399 15 1,1 %
DE 18 269 5,2 % 32 1 106 132 9,7 %
DK 413 0,1 % 2 58 10 0,7 %
EE 3 535 1,0 % 1 191 14 1,0 %
ES 27 942 8,0 % 45 756 89 6,6 %
FI 1 304 0,4 % 3 97 20 1,5 %
FR 14 763 4,2 % 40 1 366 323 23,8 %
GR 15 275 4,4 % 18 702 33 2,4 %
HR 8 463 2,4 % 2 282 24 1,8 %
HU 21 544 6,2 % 7 382 10 0,7 %
IE 1 020 0,3 % 3 86 4 0,3 %
IT 31 686 9,1 % 51 1 433 115 8,5 %
LT 6 709 1,9 % 1 288 31 2,3 %
LU 40 0,0 % 2 32 4 0,3 %
LV 4 418 1,3 % 1 244 3 0,2 %
MT 708 0,2 % 3 119 5 0,4 %
NL 1 015 0,3 % 5 103 10 0,7 %
PL 76 866 22,0 % 22 1 511 89 6,6 %
PT 21 343 6,1 % 12 450 66 4,9 %
RO 22 541 6,5 % 7 439 62 4,6 %
SE 1 764 0,5 % 11 150 5 0,4 %
SI 3 012 0,9 % 1 234 18 1,3 %
SK 13 768 3,9 % 7 467 35 2,6 %
UK 10 974 3,1 % 12 401 16 1,2 %
Teritor. sadarb. 9 239 2,6 % 76 1 874 98 7,2 %
Kopā 349 380 100 % 391 - 1 358 100 %
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VII pielikums. Akronīmi 

ALG augsta līmeņa grupa 
COSME Eiropas Savienības Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu 

programma 
DFS daudzgadu finanšu shēma 
DP darbības programma 
EGESIF Ekspertu grupa Eiropas strukturālo un investīciju fondu jautājumos 
EMPL ĢD Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts 
ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
ES Eiropas Savienība 
ESAO Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija 
ESF Eiropas Sociālais fonds 
ESI fondi Eiropas strukturālie un investīciju fondi 
ETS Eiropas teritoriālā sadarbība 
ĢD ģenerāldirektorāts 
IRD Iekšējās revīzijas dienests 
KF Kohēzijas fonds 
KNR Kopīgo noteikumu regula 
LESD Līgums par Eiropas Savienības darbību 
MVU mazie un vidējie uzņēmumi 
PN partnerības nolīgums 
REFIT Normatīvās atbilstības un izpildes programma 
REGIO ĢD Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts 
RI revīzijas iestāde 
RKP Regulējuma kontroles padome 
SI sertifikācijas iestāde 
SIM standarta izmaksu modelis 
SS starpniekstruktūra 
VGAR Vispārējā grupu atbrīvojuma regula 
VI vadošā iestāde 
VII vienkāršotu izmaksu iespēja 
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VIII pielikums. Glosārijs 

Darbības programmā (DP) ir izklāstītas dalībvalsts prioritātes un konkrēti mērķi un 

aprakstīts, kā noteiktā periodā (pašlaik — septiņos gados) tiks izmantoti ESI fondu līdzekļi 

(ES un valstu publiskais un privātais līdzfinansējums), lai finansētu projektus. Šiem 

projektiem jāpalīdz sasniegt noteiktu skaitu mērķu, kas norādīti darbības programmas 

prioritārā virziena līmenī. Darbības programmu sagatavo dalībvalsts, un pirms jebkādu 

maksājumu veikšanas no ES budžeta to apstiprina Komisija. Attiecīgajā periodā grozījumus 

darbības programmās var veikt tikai tad, ja tam piekrīt abas puses.  

Darbības rezultātu satvaru veido starpposma mērķi un galamērķi, kas noteikti rādītāju 

kopumam, ko dalībvalstis izvēlējušās katram prioritārajam virzienam darbības programmā, 

izņemot tehniskās palīdzības prioritāros virzienus un programmas, kuras atbalsta saskaņā ar 

MVU iniciatīvu. 

Eiropas strukturālie un investīciju (ESI) fondi ir pieci atsevišķi fondi, kas palīdz īstenot 

ES stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei visā Eiropas Savienībā, kā arī 

konkrētu fondu uzdevumus ar politikas satvaru, kas noteikts septiņu gadu DFS budžeta 

periodam. Šie fondi ir Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds 

(ESF), Kohēzijas fonds (KF), Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF).  

Ex ante nosacījumi paredz, ka pirms līdzekļu saņemšanas no Eiropas strukturālajiem un 

investīciju fondiem dalībvalstij ir jāizpilda noteikti nosacījumi. Sagatavojot darbības 

programmas plānošanas periodam no 2014. līdz 2020. gadam, dalībvalstīm bija jānovērtē, 

vai šie nosacījumi ir izpildīti. Ja tie nebija izpildīti, tām bija jāsagatavo rīcības plāni, lai 

nodrošinātu nosacījumu izpildi līdz 2016. gada 31. decembrim. 

Intervences loģika ir saikne starp novērtētajām vajadzībām, mērķiem, ieguldījumu (plānoto 

un piešķirto), tiešajiem rezultātiem (vēlamo un sasniegto) un koprezultātiem (paredzētajiem 

un faktiskajiem). 

Kopīgo noteikumu regula (KNR) ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra 

Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās 
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attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu 

lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006. 

Partnerības nolīgumus (PN) slēdz starp Eiropas Komisiju un katru dalībvalsti attiecībā uz 

2014.–2020. gada plānošanas periodu. Tajos ir izklāstīti valsts iestāžu plāni par to, kā 

izmantot finansējumu no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, un norādīti katras 

valsts stratēģiskie mērķi un investīciju prioritātes, tos sasaistot ar stratēģijas “Eiropa 2020” 

gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei vispārējiem mērķiem. Cita starpā tajos ir 

aprakstīti arī ex ante nosacījumi un sniegta informācija par izpildes vadības sistēmām. 

Partnerības nolīgumus, apspriežoties ar Komisiju, sagatavo dalībvalstis, un Komisijai tie ir 

jāpieņem. 

Pārmērīga reglamentēšana nozīmē papildu noteikumus un regulatīvos pienākumus, kas 

pārsniedz ES līmenī noteiktās Eiropas strukturālo un investīciju (ESI) fondu prasības. Pārmērīgu 

reglamentēšanu var sīkāk iedalīt aktīvā un pasīvā pārmērīgā reglamentēšanā. Aktīva 

pārmērīga reglamentēšana nozīmē papildu administratīvās procedūras un regulatīvos 

pienākumus, kas pārsniedz ES līmenī noteiktās ESI fondu prasības, savukārt pasīva pārmērīga 

reglamentēšana notiek tad, kad valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa dalībnieki nav piemērojuši 

ESI fondu regulās ierosinātos vienkāršošanas pasākumus. 

Prioritārais virziens ir viena no darbības programmas stratēģijas prioritātēm, kas ietver 

saistītu darbību grupu ar konkrētiem, izmērāmiem mērķiem. 

Revīzijas iestādes (RI) sniedz Komisijai pārliecību par DP pārvaldības sistēmu un iekšējās 

kontroles efektīvu darbību (un tādējādi par apliecināto izdevumu likumību un pareizību). 

Revīzijas iestādes parasti ir departamenti valstu kancelejās, finanšu ministrijās (vai 

ministrijām pakļautajās iekšējās kontroles struktūrās), citās ministrijās vai augstākajās 

revīzijas iestādēs. Tām ir jābūt funkcionāli neatkarīgām no iestādēm, kuras pārvalda fondus. 

Par sistēmu revīziju un darbību revīziju rezultātiem revīzijas iestāde ziņo attiecīgās DP 

vadošajai iestādei un sertifikācijas iestādei. Reizi gadā šīs iestādes ziņo par paveikto darbu, 
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iesniedzot gada kontroles ziņojumu Komisijai. Ja revīzijas iestāde uzskata, ka vadošā iestāde 

nav veikusi vajadzīgos korektīvos pasākumus, tai jāvērš Komisijas uzmanība uz šo jautājumu. 

Sertifikācijas iestāde (SI) veic vadošo iestāžu deklarēto izdevumu pirmā līmeņa pārbaudes 

un apliecina šo izdevumu likumību un pareizību. 

Starpniekstruktūra (SS) ir jebkura publiska vai privāta struktūra vai dienests, kas darbojas 

vadošās iestādes pakļautībā vai kas šādas iestādes vārdā veic pienākumus attiecībā pret 

atbalsta saņēmējiem, kuri īsteno darbības. 

Vadošā iestāde (VI) ir valsts, reģionālā vai vietējā publiskā sektora iestāde (vai jebkura cita 

publiska vai privāta struktūra), kuru darbības programmas pārvaldībai ir izraudzījusies 

dalībvalsts. Tās pienākumos ietilpst atlasīt finansējamos projektus, uzraudzīt projektu 

īstenošanu un ziņot Komisijai par finanšu aspektiem un sasniegtajiem rezultātiem. Vadošā 

iestāde arī piemēro finanšu korekcijas atbalsta saņēmējiem pēc revīzijām, ko veikusi 

Komisija, Eiropas Revīzijas palāta (ERP) vai jebkura dalībvalsts iestāde.  

Valsts atbalsts ir jebkāda veida tiešs vai netiešs finansiāls atbalsts, ko valsts iestādes sniedz 

privātā sektora uzņēmumiem. Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) 

valsts atbalsts kopējā tirgū ir principā aizliegts, ja vien tas nav pienācīgi pamatots. ES valsts 

atbalsta noteikumos ir izklāstīti gadījumi, kad šāds atbalsts nerada (vai nedraud radīt) 

konkurences traucējumus. Tikai Eiropas Komisijas kompetencē ir novērtēt dalībvalstu 

piešķirtā valsts atbalsta saderību ar minētajiem noteikumiem. Eiropas Komisijas pieņemtos 

procedūras lēmumus un veiktos pasākumus pārbauda Vispārējā tiesa un Eiropas Savienības 

Tiesa. 

Vienkāršotu izmaksu iespējas (VII) ir visi trīs finansējuma veidi, kas noteikti Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 67. panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktā: standarta likmes vienības 

izmaksas, vienreizējie maksājumi un vienotas likmes finansējums. 
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