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ES attīstības palīdzības finansējumam ir jābūt orientētam uz 
rezultātu sasniegšanu, uzskata revidenti 

Tiek gaidīts, ka Eiropas Komisijas priekšlikums apvienot vairākas ārējās darbības programmas jaunā un plašā 
ES attīstības palīdzības instrumentā vienkāršos tiesisko regulējumu, samazinās birokrātiju un ļaus elastīgāk reaģēt 
uz neparedzētām problēmām un krīzēm, teikts jaunajā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) atzinumā. Tomēr tas nedrīkst 
notikt uz pārskatatbildības rēķina, un visam instrumentam jābūt orientētam uz rezultātiem, saka revidenti. 

Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instruments (NDICI) uzsāks darbību 2021. gadā, un 
tā ierosinātais finansējums ir 89,2 miljardi EUR nākamajā ES septiņu gadu finanšu periodā. Tas ES budžetā apvienos 
divpadsmit esošos ārējās darbības instrumentus un programmas. Konkrēti, tas iekļaus lielāko ES ārējās darbības 
instrumentu – Eiropas Attīstības fondu (EAF), kuru pašlaik pārvalda ārpus ES budžeta un kurš sniedz attīstības 
palīdzību Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm un aizjūras zemēm un teritorijām; 2014.–2020. gada 
periodā tam ir atvēlēti 30,5 miljardi EUR. NDICI ietvers dažādus finansējuma veidus, piemēram, dotācijas, budžeta 
atbalstu, trasta fondus, budžeta garantijas, finansējuma apvienošanu un parāda atvieglojumus. 

“Komisijas vērienīgais priekšlikums par jauno ārējās darbības instrumentu ir solis pareizajā virzienā un mazina 
trūkumus un pārklāšanos,” sacīja par atzinumu atbildīgais ERP loceklis Hannu Takkula. “Eiropas Attīstības fonda 
iekļaušana ES budžetā uzlabos demokrātisko pārraudzību pār ES attīstības palīdzību ar Eiropas Parlamenta 
starpniecību, kas iegūs budžeta un likumdošanas pilnvaras attiecībā uz fondu.” 

Kopumā priekšlikums sasniedz savu mērķi panākt vienkāršošanu un samazināt administratīvo slogu ieinteresētajām 
personām, kā arī nodrošināt lielāku elastīgumu attiecībā uz budžeta instrumentiem. Tomēr Komisijas intervenču 
saskaņotība un konsekvence būs atkarīga no izvēlētās īstenošanas kārtības un veiktās pārvaldības un pārraudzības, 
norāda revidenti.  

Viņi aicina Komisiju un likumdevējus – Eiropas Parlamentu un Padomi – piemērot uz darbības rādītājiem balstītu 
pieeju konsekventi visā priekšlikumā, lai nodrošinātu, ka tā neattiecas tikai uz kaimiņvalstu zonas valstīm. Turklāt ne 
tikai ģeogrāfisko, bet arī tematisko programmu plānošanas dokumentiem jābūt balstītiem uz rezultātiem, kas vienmēr 
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regulāri jākontrolē, pamatojoties uz galvenajiem darbības rādītājiem, kuri ir izmērāmi un skaidri saistīti ar konkrētiem 
mērķiem. Priekšlikumā skaidri jānošķir atbalstīto darbību un paša instrumenta novērtēšana. 

Priekšlikums mīkstina noteikumus par budžeta gada pārskata principu, proti, ka līdzekļi ir jāizlieto gadā, attiecībā uz 
kuru par tiem ir uzņemtas saistības, un tas atvieglo neiztērētās naudas pārnešanu uz nākamo gadu. Kaut arī jaunie 
noteikumi sniedz lielāku elastīgumu, revidenti brīdina, ka tie pārsniedz ES finanšu noteikumus un ievieš papildu 
juridisko sarežģītību. Revidenti ierosina lielāka budžeta elastīguma ietekmi izvērtēt salīdzinājumā ar iespējamo 
pārskatatbildības zudumu un mazāku atbildību par līdzekļu pārvaldību.  

Viņi atzīmē, ka priekšlikumā ir ieviesta rezerve jaunām problēmām un prioritātēm, un formulē vairākas konkrētas 
piezīmes. Piemēram, Komisija ierosina divkāršot pašreizējās maksimālās summas izņēmumiem attiecībā uz plāniem un 
pasākumiem EAF ietvaros un tos pieņemt bez īstenošanas aktiem, ja šīs summas nepārsniedz 10 miljonus EUR atbalsta 
pasākumiem un 20 miljonus EUR īpašās ātrās reaģēšanas pasākumiem. Šādi izņēmumi var vājināt pārraudzības 
pasākumus, brīdina revidenti.  

Revidenti iesaka priekšlikumā iekļaut atsauci uz dialogu starp ES, dalībvalstīm un partnervalstīm un tā mērķos 
nepārprotamāk iekļaut dzimumu līdztiesību un klimata pārmaiņas. Revidenti atzīst noteikumus, kas izstrādāti attiecībā 
uz viņu revīzijas tiesībām, bet uzskata, ka Komisijai un likumdevējiem nolīgumos ar trešām valstīm un starptautiskajām 
organizācijām jāpastiprina revidentu tiesības piekļūt jebkādai informācijai un dokumentiem, kas nepieciešami darba 
izpildei. 

Piezīmes izdevējiem 

Eiropas Revīzijas palāta sekmē ES finanšu pārvaldības uzlabošanu, publicējot atzinumus par priekšlikumiem jauniem 
vai pārskatītiem tiesību aktiem ar finanšu ietekmi. Atzinumus savā darbā izmanto likumdevējas iestādes — Eiropas 
Parlaments un Padome. 

ERP Atzinums Nr. 10/2018 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu, pašlaik ir pieejams angļu valodā ERP tīmekļa vietnē 
eca.europa.eu. Pārējo valodu versijas drīzumā tiks pievienotas. 
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