
LV 

 

 
Šī preses relīze sagatavota, lai sniegtu kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas pieņemto atzinumu. 
Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē: www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – runaspersona T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – preses sekretārs T: (+352) 4398 45410 M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  eca.europa.eu 

Preses relīze 
Luksemburgā, 2016. gada 11. novembrī 

 
 

ESIF: maz pierādījumu, ka palielinājums ir pamatots, norāda 
ES revidenti 

Eiropas Komisijas plānošanas dokumenti, kuros paredzēts palielināt Junkera plāna pamatā esošo investīciju 
fondu un pagarināt tā termiņu, tika sagatavoti pārāk agri, un tajos ir maz pierādījumu tam, ka palielinājums ir 
pamatots, teikts jaunajā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) sagatavotajā atzinumā.  

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) ir kopīga Eiropas Komisijas un Eiropas Investīciju bankas iniciatīva. Tas 
ir pamatā ES investīciju plānam, ko dēvē arī par Junkera plānu, kura mērķis ir piesaistīt 315 miljardus EUR 
publiskā un privātā finansējuma stratēģiskām investīcijām.  

Revidenti izskatīja trīs aspektus: ierobežotos pierādījumus, kas bija pamatā priekšlikumam pagarināt 
ESIF termiņu, iespējamo ESIF ietekmes pārspīlēšanu un pārvaldības un pārredzamības kārtību.  

Par atzinumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Mihails Kozlovs norādīja: “Komisija plāno pagarināt 
ESIF termiņu tikai gadu pēc tā darbības uzsākšanas. Tā ir ievērojama izmaiņa salīdzinājumā ar sākotnējo laika 
grafiku. Vēl ir pāragri mērīt ekonomisko un sociālo ietekmi un ietekmi uz vidi vai izdarīt secinājumu par to, vai 
ESIF sasniedz izvirzītos mērķus.” 

Atzinumā pausti turpmāk minētie galvenie secinājumi un ieteikumi.  

Komisija ierosināja pagarināt ESIF termiņu tikai gadu pēc tā darbības uzsākšanas, bet ir maz pierādījumu tam, ka 
ierosinātais palielinājums ir pamatots, izņemot attiecībā uz ieguldījumiem MVU, kur vērojams augsts budžeta 
izlietojums. 

Arī šoreiz nav veikts visaptverošs ietekmes novērtējums, un revidenti apšauba ierosinājumu svītrot noteikumu 
par ESIF turpināšanas sasaisti ar neatkarīga novērtējuma rezultātiem.  

Garantiju fonda nodrošinājuma likmes samazināšana no 50 % līdz 35 % ir iespēja lietderīgāk izmantot 
ierobežotos ES budžeta resursus, bet tā arī palielinās iespējamību, ka sekos turpmāki prasījumi no ES budžeta; 
iespējamās ES budžeta saistības ir līdz pat 26 miljardiem EUR.  

Ir skaidri jānosaka, ka visiem ESIF atbalstītiem projektiem ir jānovērš tirgus nepilnības vai nepietiekamu 
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investīciju situācijas un ka bez ESIF atbalsta tos nevarētu īstenot vai to nevarētu darīt tikpat lielā mērā. Pastāv 
risks, ka ESIF operāciju pielīdzināšana EIB īpašajām darbībām var stimulēt nevajadzīgi sarežģītu finansēšanas 
struktūru izmantošanu vai tāda riska profila piešķiršanu, kas neatbilst operācijas reālajam riskam.  

Pastāv risks, ka daudzkāršojošā ietekme ir pārspīlēta. Revidenti iesaka uzlabot ESIF daudzkāršojošās ietekmes 
metodoloģiju un to izmantot, lai sagatavotu ESIF galveno rezultatīvo rādītāju, kas parāda, cik liels privātais 
kapitāls ir piesaistīts.  

 

Piezīmes izdevējiem 

Pašlaik ESIF veido 16 miljardu EUR garantija no ES budžeta, kuru papildina 5 miljardu EUR kapitāls, kas iedalīts 
no EIB. Komisija ir ierosinājusi pagarināt ESIF darbības termiņu un palielināt ES budžeta garantiju līdz 
26 miljardiem EUR, kā arī palielināt EIB ieguldījumu līdz 7,5 miljardiem EUR.  

Priekšlikumam bija pievienots Komisijas iekšējs novērtējums, un šomēnes ir jāsaņem arī neatkarīgs novērtējums. 
Atzinums attiecas gan uz ierosinātajiem tiesību aktu grozījumiem, gan uz Komisijas veikto novērtējumu.  

Eiropas Revīzijas palāta sekmē labāku ES finanšu pārvaldību, publicējot atzinumus par priekšlikumiem jauniem 
vai pārskatītiem tiesību aktiem ar finanšu ietekmi. Likumdevējas iestādes – Eiropas Parlaments un Padome – 
atzinumus izmanto savā darbā. 

Šis atzinums nebalstās procedūrās, kuras attiektos uz īpašo ziņojumu. Revidenti 2018. gada pirmajā pusē plāno 
publicēt īpašo ziņojumu par ESIF darbības rezultātiem. 

ERP Atzinums Nr. 2/2016 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) 
Nr. 1316/2013 un (ES) 2015/1017, un par Regulas (ES) Nr. 2015/1017 18. panta 2. punktā paredzēto Komisijas 
novērtējumu, kas pievienots šim priekšlikumam, pašlaik ir pieejams angļu valodā – citu valodu versijas tiks 
pievienotas tuvākajā laikā. 

 


