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Kohēzijas politikā uzsvars joprojām uz tiešajiem
rezultātiem, nevis uz koprezultātiem, norāda ES revidenti
Jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā teikts, ka, neraugoties uz ilgstošajiem nodomiem veikt
uzlabojumus, kohēzijas politikas projektu atlases procedūrās joprojām uzsvars likts uz tiešajiem
rezultātiem un līdzekļu izlietojumu, nevis uz koprezultātiem. Turklāt revidenti uzskata, ka
uzraudzības nepilnības neļauj novērtēt, kādā mērā ES finansējums ir palīdzējis sasniegt ES un
dalībvalstu mērķus.
2014.–2020. gada plānošanas periodā ES ir piešķīrusi kohēzijas politikai gandrīz 350 miljardus EUR, lai
atbalstītu darbvietu radīšanu, uzņēmumu konkurētspēju, ekonomikas izaugsmi, ilgtspējīgu attīstību un
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos. Iepriekšējos ziņojumos revidenti atzinīgi vērtēja Eiropas
Komisijas pasākumus, kuru mērķis bija palielināt uzsvaru uz koprezultātiem. Taču viņi arī norādīja uz
būtiskiem trūkumiem, kas attiecas uz šo pasākumu efektivitāti un uzraudzību. Lai sagatavotu šo
ziņojumu, viņi pārbaudīja septiņu programmu projektus četrās dalībvalstīs: Čehijas Republikā,
Francijā, Itālijā un Somijā.
“Lai gan Kohēzijas politikas programmu struktūra patlaban ir vairāk vērsta uz koprezultātiem, tai ir
pamatotāka intervences loģika un plašs rādītāju klāsts, kopumā mēs secinām, ka projektu atlase vēl
nav pietiekami vērsta uz koprezultātiem un ka uzraudzība joprojām ir galvenokārt orientēta uz
tiešajiem rezultātiem,” teica par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Ladislav
Balko.
Revidenti uzskata, ka potenciālie atbalsta saņēmēji bija labi informēti un tiem tika sniegts pienācīgs
atbalsts, lai piekļūtu ES finansējumam. Procedūras, kuras viņi pārbaudīja, bija izstrādātas, lai palīdzētu
atlasīt projektus, kuri ir būtiski darbības programmu mērķu sasniegšanai, taču atlases kritērijos reti
tika prasīts pieteikumu iesniedzējiem noteikt skaitliski izteiktus koprezultātu rādītājus projektu līmenī.
Tas traucē novērtēt, vai projekti ir sasnieguši plānotos koprezultātus. Turklāt lielākā daļa projektu tika
atlasīti pieteikumu iesniegšanas secībā, nevis piešķirot punktus un klasificējot pēc savstarpējas
salīdzināšanas. Attiecīgi nav garantijas, ka finansējums piešķirts labākajiem projektiem.
Revidenti konstatēja, ka uzraudzības sistēmas sāka darbību tikai vēlīnā posmā, un šāda situācija radās
galvenokārt tādēļ, ka ES līmenī aizkavējās tiesiskā regulējuma pieņemšana. Dažās no izmantotajām
IT sistēmām saglabājās nepilnības, kas apdraud sagatavoto uzraudzības datu ticamību. Uzraudzības
Šī preses relīze sniedz kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas sagatavoto īpašo ziņojumu.
Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu.
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informācija joprojām ir galvenokārt orientēta uz tiešajiem rezultātiem: Komisijas ziņojumos virzība uz
tiešo rezultātu sasniegšanu ir izklāstīta līdztekus izdevumiem, taču par sasniegtajiem faktiskajiem
koprezultātiem ir tikai ierobežota informācija.
2019. gadā Komisija pārbaudīs programmu sasniegumus nolūkā atbrīvot izpildes rezervi – summu, kas
katrai programmai perioda sākumā ir ieturēta. Pārbaudes pamatā būs šo uzraudzības sistēmu
producētie dati. Revidenti brīdina Komisiju par iespējamām grūtībām veikt jēgpilnu pārbaudi, jo
uzraudzības sistēmas nedarbojas pienācīgi.
Revidenti ir sagatavojuši turpmāk minētos ieteikumus:
•
dalībvalstīm jāsalīdzina projektu pieteikumi, jāprasa atbalsta saņēmējiem noteikt vismaz
vienu patiesu koprezultāta rādītāju katram projektam un pieteikumos jāvērtē plānotie koprezultāti un
rādītāji;
•
Komisijai jāformulē kopīgi koprezultātu rādītāji Eiropas Reģionālās attīstības fondam un
jāuzlabo ziņošana par darbības rezultātiem;
•

Komisijai jānodrošina, lai 2019. gadā tiktu veikta jēgpilna darbības rezultātu izvērtēšana.

Piezīmes izdevējiem
Aptuveni viena trešā daļa no ES budžeta tiek atvēlēta kohēzijas politikai. Pašreizējās cenās tas bija
aptuveni 230 miljardi EUR 2000.–2006. gada plānošanas periodā, 346,5 miljardi EUR 2007.–2013. gadā
un 349,4 miljardi EUR 2014.–2020. gadā.
Kohēzijas politiku finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas
fonda. Šo fondu finansējumu izlieto, īstenojot darbības programmas, kurās noteiktas investīciju
prioritātes un konkrēti mērķi. Tajās arī aprakstīts, kā finansējums tiks izlietots projektu finansēšanai.
Programmas īsteno dalībvalstis un to reģioni, kas atlasa, uzrauga un vērtē projektus.
Ar īpašajiem ziņojumiem ERP iepazīstina Eiropas Parlamentu un ES Padomi, kā arī citas ieinteresētās
personas, tādas kā valstu parlamenti, nozares un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Lielākā daļa no
mūsu sagatavotajiem un ziņojumos iekļautajiem ieteikumiem tiek īstenota. Augstais ieteikumu
īstenošanas līmenis liecina, ka mūsu darbs dod labumu ES iedzīvotājiem.
Īpašais ziņojums Nr. 21/2018 “ERAF un ESF projektu atlase un uzraudzība 2014.–2020. gada periodā
joprojām vērsta galvenokārt uz tiešajiem rezultātiem” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu)
ES 23valodās.
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