
LV 

 

 
Šī preses relīze sagatavota, lai sniegtu kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas pieņemto īpašo ziņojumu. 
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 4. oktobrī 

 
 

Valsts atbalsts: zems informētības līmenis un ievērojama neatbilstība 
dalībvalstīs, norāda ES revidenti 

Valsts atbalsta noteikumu pārkāpumus dalībvalstis atklāj ļoti reti, konstatēts Eiropas Revīzijas palātas jaunajā 
ziņojumā. Revidenti norāda uz valsts atbalsta noteikumu neievērošanas nozīmīgo līmeni kohēzijas politikas 
jomā un aicina mainīt veidu, kādā projekti tiek apstiprināti un uzraudzīti.  

Revidenti novērtēja to, kāds bija neatbilstības līmenis valsts atbalsta noteikumiem kohēzijas politikā līdz 
2014. gadam, un to, cik lielā mērā Eiropas Komisija apzinājās neatbilstības cēloņus. Viņi arī izvērtēja, vai 
Komisijas jaunie noteikumi 2014.–2020. gadam stāvokli uzlabos. 

Revidenti konstatēja ievērojamu neatbilstības līmeni. Valsts atbalsta kļūdas bija gandrīz 20 % kohēzijas politikas 
projektu, kas saistīti ar valsts atbalstu. Tajā pašā laikā revīzijas iestādes dalībvalstīs atklāja pārkāpumus daudz 
retāk nekā Komisija vai ES revidenti. Dalībvalstis konstatēja kļūdas tikai 3,6 % attiecīgo projektu, kamēr to 
projektu īpatsvars, kuros ES revidenti atklāja kļūdas, bija vairāk nekā piecas reizes lielāks, izmantotā 
metodoloģija bija līdzīga.  

“Dalībvalstu revīzijas iestādes ir svarīgs kontroles ķēdes elements kohēzijas politikā. Tomēr mūsu konstatējumi 
norāda uz to, ka līdz šim tās revīzijas darba gaitā nav pievērsušas pietiekamu uzmanību valsts atbalstam,” teica 
par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Oscar Herics. 

2007.–2013. gada plānošanas periodā Komisijai nebija iespējams savas datubāzes izmantot, lai pienācīgi 
analizētu valsts atbalsta kļūdas, un Komisijas veiktās uzraudzības rezultātā netika atgūti nozīmīgi valsts atbalsta 
līdzekļi. Revidenti norāda, ka īpaši šā perioda sākumā dalībvalstis Komisijai reti paziņoja par investīcijām 
infrastruktūrā nolūkā pārbaudīt atbilstību valsts atbalsta noteikumiem, un līdz 2012. gada beigām Komisija 
sistemātiski nepārbaudīja, vai lielie projekti atbilda valsts atbalsta noteikumiem. Lai mazinātu šo risku, Komisija 
2014.–2020. gada periodam ieviesa jaunus noteikumus, bet tie ne vienmēr nodrošina juridisko noteiktību. 

Revidenti min, ka Komisija ir vienkāršojusi tiesību aktus valsts atbalsta jomā, lai mazinātu birokrātiju un 
palielinātu pārredzamību, bet tajā pašā laikā tā ir uzlikusi lielāku atbildību dalībvalstīm atbalsta pasākumu 
izstrādē un īstenošanā. Komisijas īstenotā uzraudzība ir parādījusi, ka dalībvalstis 2007.–2013. gada periodā 
pieļāva daudz kļūdu atbalsta shēmu izstrādē un īstenošanā. Šī atbildības pārnešana tādējādi rada risku, ka var 
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palielināties valsts atbalsta kļūdu skaits, un šim jautājumam būs jāpievērš pastāvīga uzmanība. 

Revidenti sniedz Komisijai turpmāk uzskaitītos ieteikumus:  

• piemērot koriģējošus pasākumus, ja valsts atbalsta pasākumi neatbilst noteikumiem; 

• izmantot savu valsts atbalsta datubāzi, lai viegli analizētu pārkāpumu veidu, biežumu, smaguma pakāpi, 
ģeogrāfisko izcelsmi un cēloni, un regulāri uzraudzīt dalībvalstu spēju ievērot valsts atbalsta noteikumus; 

• apstiprināt lielos projektus tikai pēc tam, kad iekšēji pārbaudīta atbilstība valsts atbalsta noteikumiem, 
un konsekventi prasīt dalībvalstīm vajadzības gadījumā paziņot par atbalstu; 

• Līdz 2017. gada vidum nodrošināt, lai dalībvalstu revīzijas iestāžu veikto pārbaužu par atbilstību valsts 
atbalsta noteikumiem tvērums un kvalitāte būtu pietiekama; 

• izmantot savas pilnvaras, lai apturētu maksājumus dalībvalstīm, ja līdz 2016. gada beigām nav izpildīti 
ex ante nosacījumi saistībā ar valsts atbalstu. 

 

Piezīmes izdevējiem 

Valsts atbalsts ir dalībvalsts piešķirts atbalsts, kas rada vai draud radīt konkurences izkropļojumus, dodot 
priekšrocību konkrētiem uzņēmumiem, ciktāl tas iespaido tirdzniecību starp dalībvalstīm. Lai nodrošinātu iekšējā 
tirgus pareizu darbību, valsts atbalsts ir principā aizliegts. Tomēr noteikta lieluma atbalsts, kas piešķirts konkrētās 
nozarēs vai ģeogrāfiskajos apgabalos, vai īpašos apstākļos, var būt saderīgs ar iekšējo tirgu. No 2010. līdz 
2014. gadam dalībvalstis ik gadu piešķīra valsts atbalstu vidēji 76,6 miljardu EUR apmērā, izņemot atbalstu 
finanšu nozarei, dzelzceļa nozarei un sabiedriskajiem pakalpojumiem, tādiem kā pasta pakalpojumi. Tas atbilst 
vairāk nekā 0,5 % no ES dalībvalstu IKP. 

Kohēzijas politika ir viena no galvenajām ES budžeta izdevumu jomām. Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 
Kohēzijas fonda un Eiropas Sociālā fonda kopējais budžets 2014.–2020. gada plānošanas periodā sasniedz 
352 miljardus EUR, kas ir vairāk nekā 347 miljardi EUR 2007.–2013. gada plānošanas periodā. Saskaņā ar 
Komisijas aplēsēm kohēzijas politikas izdevumi veidoja vairāk nekā ceturtdaļu no valsts atbalsta, kas Eiropas 
Savienībā tika piešķirts 2007.–2013. gada periodā. 

Īpašais ziņojums Nr. 24/2016: “Jāpastiprina centieni, lai uzlabotu informētību par valsts atbalsta noteikumiem 
kohēzijas politikas jomā un panāktu atbilstību tiem” ir pieejams 23 ES valodās. 

 


