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Vairāk uzmanības jāpievērš darbības
rezultātiem, kas sasniedzami ar ES izdevumiem
kohēzijas jomā, uzskata revidenti
Eiropas Revīzijas palātas jaunajā informatīvajā apskatā teikts, ka jāiegulda lielākas pūles, lai
nodrošinātu efektivitāti un lietderību ES kohēzijas politikā. Virzībā uz šo mērķi izstrādātajiem
tiesību aktiem ne vienmēr ir sekojusi efektīva rīcība praksē, uzskata revidenti. Viņi apzināja
vairākas jomas, kurās iespējami uzlabojumi, – sākot no stratēģiskās plānošanas un politikas
īstenošanas un beidzot ar uzraudzību un vērtēšanu. Viņi arī brīdina, ka vienkāršošana gan ir
radījusi vairākus ieguvumus, taču tā var mazināt orientēšanos uz darbības rezultātiem kohēzijas
jomas izdevumos 2021.–2027. plānošanas periodā.
Aptuveni trešā daļa no ES ikgadējā 140 miljardu EUR budžeta tiek atvēlēta kohēzijas politikai.
Saskaņā ar Eiropas Komisiju viens no 2014.–2020. gada plānošanas perioda stūrakmeņiem ir
centieni nodrošināt, lai kohēzijas jomas izdevumi būtu vērsti uz rezultātu sasniegšanu. Tas ir arī
viens no Komisijas galvenajiem mērķiem, kas ir pamatā tās tiesību aktu priekšlikumiem 2021.–
2027. gada periodam.
“14 pamatprincipi, kuru izstrādes pamatā ir mūsu plašais revīzijas darbs gadu gaitā, ir šā apskata
galvenā tēma. Mēs ticam, ka tie palīdzēs nodrošināt, lai ES kohēzijas politika būtu vērsta uz
darbības rezultātiem,” teica par šo informatīvo apskatu atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas
locekle Iliana Ivanova. “Kaut arī tiesiskais regulējums ir attīstījies pozitīvi, joprojām būtu
jāpilnveido tādas jomas kā stratēģiskā plānošana, politikas īstenošana un ilgtspējas
nodrošināšana.”
Šis informatīvais apskats veltīts tam, kā ir attīstījušies ES centieni panākt, lai kohēzijas izdevumi
būtu vairāk vērsti uz rezultātu sasniegšanu. Kopumā revidenti atzinīgi vērtē pēdējos gados
panākto virzību. It īpaši to, ka Komisija ir veikusi pasākumus, lai iekļautu galvenās konceptuālās
Šī preses relīze sniedz kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas sagatavoto informatīvo apskatu.
Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu.
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iezīmes, tādas kā laba snieguma jeb labu darbības rezultātu definīcija un nosacījumi, kas vajadzīgi
to sasniegšanai, kā izmērīt darbības rezultātus un kā par tiem ziņot un tos novērtēt. Tomēr tas
viss nav efektīvi īstenots dzīvē.
Turklāt attiecībā uz Komisijas priekšlikumiem nākamajam plānošanas periodam (2021.–2027. g.)
revidenti atzinīgi vērtē to, ka ES līdzekļi ir vērsti uz mērķiem, kuros tie var sniegt vislielāko
ietekmi, kā arī centienus stiprināt darbības rezultātu novērtēšanas sistēmu. Taču viņi arī norāda,
ka trūkst ES mēroga stratēģijas, kas turpinātu stratēģiju “Eiropa 2020”, un uz risku, ka
programmas netiks pārskatītas atkarībā no darbības rezultātu apsvērumiem.
Visbeidzot revidenti uzsver, ka ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Parlaments un Padome savlaicīgi
pieņemtu tiesisko regulējumu. Kavējumu virkne īstenošanas laikā kopā ar attiecināmības periodu
pārklāšanos rada tendenci, kas dalībvalstīs novirza uzsvaru no darbības rezultātu apsvērumiem uz
ES naudas ātru izlietošanu, lai to nezaudētu.

Piezīmes izdevējiem
Eiropas Savienības kohēzijas politikas mērķis ir mazināt ES reģionu atšķirības, lai panāktu
līdzsvarotu ekonomisko, sociālo un teritoriālo attīstību. Šajā politikas jomā ir izlietoti aptuveni
350 miljardi EUR, kas ir viena trešdaļa no ES 2014.–2020. gada perioda budžeta.
Informatīvais apskats ir aprakstošs un analītisks dokuments par kādu politikas jomu. Tajā nav
ietverti jauni revīzijas konstatējumi. Saskaņā ar pienākumu ziņot par pareizu finanšu pārvaldību
ERP ir sniegusi būtisku ieguldījumu virzībā uz darbības rezultātu sasniegšanu. Šajā dokumentā
iekļautā analīze balstās uz plašo revīzijas darbu kohēzijas jomā pēdējos desmit gados
(69 ziņojumi), un to papildina apskati no citiem avotiem.
ERP informatīvais apskats “Rezultātu sasniegšana kohēzijas jomā” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē
(eca.europa.eu) ES 23 valodās.
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