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ES revidenti pievēršas Eiropas kohēzijas politikas budžeta piešķiršanai 
pēc 2020. gada  

Šodien publicētajā Eiropas Revīzijas palātas ātrajā stāvokļa apskatā ir aplūkots, kā tiek 
noteiktas kohēzijas finansējuma summas, kas būs pieejamas ES valstīm saskaņā ar nākamo 
septiņu gadu izdevumu plānu. 

“Šogad tiek izskatīti ārkārtīgi svarīgi jautājumi saistībā ar nākamo septiņu gadu Eiropas 
Savienības budžetu. Ir svarīgi, lai visas ieinteresētās personas pieņemtu informācijā balstītus 
lēmumus un lai tādējādi ar kohēzijas politikas samazināto budžetu būtu iespējams sasniegt vēl 
vairāk,” teica par šo apskatu atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas locekle Iliana Ivanova. “Šajā 
kontekstā mūsu apskatā ir saprotamā veidā aprakstīts sarežģītais kohēzijas politikas finansējuma 
piešķiršanas process. Mēs ceram, ka tas veicinās konstruktīvu šo jautājumu apspriešanu.” 

Ātrajā stāvokļa apskatā ir dots pārskats par to, kā Eiropas Savienība katrai dalībvalstij un 
reģionam piešķir līdzekļus atbilstoši kohēzijas politikai, kuras mērķis ir mazināt atšķirības starp 
bagātajiem un nabadzīgajiem Eiropas reģioniem. Apskatā 2021.–2027. gada plānošanas periodam 
ierosinātās summas ir salīdzinātas ar iepriekšējā 2014.–2020. gada perioda summām. Ir doti arī 
piemēri, kā darbojas šajā procesā izdarītie aprēķini. 

Eiropas Komisijas 2021.–2027. gadam ierosinātais ES budžets ir 1279 miljardi EUR, no kā 
373 miljardi EUR būs atvēlēti kohēzijas izdevumiem, kas ir par 10 % mazāk nekā iepriekšējā 
periodā. Process lielos vilcienos ir līdzīgs iepriekšējo periodu procesam, un Komisija ir darbojusies 
pārredzamāk nekā agrāk, tomēr process joprojām ir samērā sarežģīts. 

Tas, cik liela daļa no kopējā septiņu gadu ES budžeta ir paredzēta kohēzijas politikai, būtībā ir 
politisks lēmums. Nākamajā posmā Komisija piešķir dalībvalstīm un reģioniem kohēzijas politikas 
finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda Plus un Kohēzijas 
fonda, izmantojot vairākus metodoloģiskus procesus. Lielāko daļu finansējuma valstīm un 
reģioniem piešķir, pamatojoties uz relatīvo turību.  

Valstis un reģioni var saņemt kohēzijas finansējumu arī, pamatojoties uz sociālajiem un 
ekonomiskajiem faktoriem, kā arī vides faktoriem, piemēram, ņem vērā jaunatnes bezdarba vai 
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pabeigtas izglītības līmeni. Pirmo reizi ņem vērā arī migrāciju un siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
bet, kā atzīst revidenti, šo jautājumu ietekme ir ierobežota. 

2021.–2027. gada periodam ierosinātās kohēzijas finansējuma summas konkrētām valstīm ir 
mainījušās, jo daudzi reģioni un dažas valstis salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir vai nu 
kļuvušas turīgākas, vai arī trūcīgākas. Taču summas, ko valstis var saņemt salīdzinājumā ar 2014.–
2020. gada periodu var būt lielākais tikai par 8 % vairāk vai tikai par 24 % mazāk. Šīs robežvērtības 
un drošības rezerves nodrošina to, ka kādai konkrētai valstij piešķirtā summa neatšķiras pārāk 
daudz no iepriekšējā septiņu gadu perioda.  

Komisijas priekšlikumos nākamajam plānošanas periodam pirmo reizi ir norādītas katras 
dalībvalsts summas. Saskaņā ar šiem priekšlikumiem septiņas valstis saņems vairāk kohēzijas 
finansējuma, sešas saņems tādu pašu summu, bet 14 – mazāk. Tāpat kā iepriekšējos periodos trīs 
ceturtdaļas visa finansējuma ir piešķirts nabadzīgākiem, mazāk attīstītiem reģioniem. Sākotnēji 
piešķirtās summas vēlāk tiek apspriestas ar ES iestādēm un dalībvalstīm. 

Piezīmes izdevējiem 

Ir paredzams, ka Eiropas Parlaments un Padome pieņems lēmumu par katrai dalībvalstij 
ierosinātajām kohēzijas finansējuma summām nākamo 12 mēnešu laikā.  

Šajā apskatā nav ņemti vērā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos saistīti apsvērumi. 

ERP ātrais stāvokļa apskats“ Kohēzijas politikas līdzekļu piešķiršana dalībvalstīm 2021.–
2027. gadā” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē 23 ES valodās. 

 


