
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  @EUAuditors  eca.europa.eu 

Preses relīze 
Luksemburgā, 2017. gada 5. aprīlī 

 
 

Dalībvalstu izdevumu plāni ir virzīti uz stratēģijas “Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanu, taču darbības rezultātu mērīšana ir pārāk 
sarežģīta, secina revidenti 

Neraugoties uz sākotnējām grūtībām, izdevumu plānos, par kuriem Komisija bija vienojusies ar 
ES dalībvalstīm, ir sekmīgi noteiktas valstu investīciju vajadzības, mērķi un sasniedzamie 
rezultāti, secināts Eiropas Revīzijas palātas jaunajā ziņojumā. Plāni ir virzīti arī uz stratēģijas 
“Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu izaugsmes un nodarbinātības jomā. Tomēr tika izstrādāts 
pārāk daudz darbības rādītāju, un vairāku svarīgu jēdzienu definīcijas nav saskaņotas.  

ES dalībvalstis paraksta t. s. partnerības nolīgumus ar Eiropas Komisiju. Tie ir stratēģiski investīciju 
plāni, kuros norādītas valsts izdevumu prioritātes saistībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Sociālo fondu. Investīcijām, ko veic ar šo trīs fondu atbalstu un īsteno 
ar darbības programmu starpniecību, 2014.–2020. gadā kopumā ir paredzēts atvēlēt aptuveni 
350 miljardus EUR jeb aptuveni trešdaļu no ES budžeta.  

Revidenti pārbaudīja, vai Komisija efektīvi risināja sarunas par partnerības nolīgumiem un 
darbības programmām, lai ES finansējumu mērķtiecīgāk virzītu uz stratēģijas “Eiropa 2020” 
prioritātēm, un vai nosacījumi, uz kuru pamata tiks novērtēta šo programmu izpilde, bija pienācīgi 
noteikti. Revidenti apmeklēja Spāniju, Īriju, Horvātiju, Poliju, Rumāniju un Dāniju. 

“Tiesību aktus kohēzijas politikas jomā pieņēma tieši pirms 2014.–2020. gada plānošanas perioda 
sākuma,” sacīja par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Ladislav Balko. 
“Neraugoties uz šīm grūtībām, Komisija efektīvi pieņēma partnerības nolīgumus un darbības 
programmas un koncentrēja ES finansējumu izaugsmei un nodarbinātībai saskaņā ar stratēģijas 
“Eiropa 2020” pamatnostādnēm. Taču rezultātu sasniegšanai nepieciešams arī būtisks 
ieguldījums no dalībvalstu budžetiem, kā arī strukturālas reformas. Tas liecina, ka Komisija aizvien 
vairāk izmanto šos līdzekļus, lai ietekmētu ekonomikas pārvaldību dalībvalstīs.” 

Revidenti atzīst, ka lielākajā daļā pārbaudīto 2014.–2020. gada programmu Komisija un 
dalībvalstis bija sekmīgi noteikušas konkrētus mērķus un veidus, kā tie sasniedzami. Tomēr nav ne 
vienotas jēdzienu “iznākums” un “rezultāts” definīcijas, ne starp dažādajiem fondiem saskaņotas 
pieejas attiecībā uz kopējo rādītāju izmantošanu. Turklāt dalībvalstis ir izveidojušas tūkstošiem 
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konkrētu darbības rādītāju, ko nevar apkopot ES līmenī. Arī programmu struktūras dēļ palielinās 
vācamo datu apjoms. Tas radīs papildu administratīvo slogu, lai gan vēl nav skaidrs, kā šie dati tiks 
izmantoti.  

Lai uzlabotu partnerības nolīgumu darbību un darbības programmu īstenošanu, revidenti sniedz 
vairākus ieteikumus Komisijai un dalībvalstīm. 

Palāta iesaka dalībvalstīm: 

• iesniegt Komisijai vajadzīgo finanšu informāciju, lai tā varētu efektīvi uzraudzīt atbilstību 
izdevumu noteikumiem; 

• pārtraukt nevajadzīgo konkrētu programmu rādītāju izmantošanu; 

• nodrošināt tādu datu vākšanu, kas ir būtiski līdzfinansētu intervences pasākumu ietekmes 
noteikšanai. 

Palāta iesaka Komisijai: 

• nodrošināt, lai tās sagatavotie tiesību aktu priekšlikumi attiecībā uz laikposmu pēc 
2020. gada tiktu iesniegti savlaicīgi; 

• nodrošināt, lai dalībvalstis ievērotu izdevumu noteikumus; 

• sniegt vienotu jēdzienu “iznākums” un “rezultāts” definīciju un ierosināt tās iekļaušanu 
Finanšu regulā; 

• noteikt rādītājus, kuri ir vispiemērotākie ES finansējuma ietekmes novērtēšanai 2014.–
2020. gadā; 

• izplatīt informāciju par dalībvalstu labu praksi attiecībā uz ES intervences pasākumu 
ietekmes novērtēšanu, kā arī veicināt salīdzinošo analīzi; 

• atbilstīgos gadījumos piemērot uz rezultātiem balstīta budžeta koncepciju, kas saista 
resursus ar rezultātu.  

 

Īpašais ziņojums Nr. 2/2017 “Komisijas sarunas par 2014.–2020. gada partnerības nolīgumiem un 
programmām kohēzijas politikas jomā: izdevumi tiek mērķtiecīgāk virzīti uz stratēģijas 
“Eiropa 2020” prioritātēm, bet darbības rezultātu novērtēšana kļūst aizvien sarežģītāka” ir 
pieejams ES 23 oficiālajās valodās. 

 


