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Preses relīze 
Luksemburgā, 2021. gada 23. novembrī 

Eiropas Komisijas aplēstais kļūdu līmenis 
ES kohēzijas politikā sniedz nepilnīgu 
priekšstatu 

Eiropas Komisija katru gadu sniedz informāciju par to, kāds ir tās aplēstais pārkāpumu līmenis 
ES kohēzijas politikas izdevumos. Šajā nolūkā tā veic ievērojamu darbu, lai apstiprinātu 
dalībvalstu ikgadējos pārskatus un pārbaudītu to sniegtās pareizības informācijas ticamību šajā 
politikas jomā. Tomēr šodien publicētajā ziņojumā Eiropas Revīzijas palāta (ERP) secina, ka 
attiecīgie kļūdu īpatsvari, ko Komisija norādījusi, nav galīgi un, visticamāk, faktiskais 
pārkāpumu līmenis kohēzijas politikas izdevumos ir novērtēts par zemu. Tā iemesls ir trūkumi, 
ko revidenti konstatēja Komisijas kontroles sistēmā.  
Kohēzija ir politikas joma, kuras mērķis ir mazināt attīstības atšķirības starp ES dalībvalstīm un 
reģioniem, un tā ir kļuvusi par lielāko ES politikas jomu; tā veido vairāk nekā trešo daļu no 
ES budžeta (390 miljardi EUR laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam). Tā ir arī joma, kurā ir augsts 
nepareizu izdevumu risks, jo noteikumi, kas to reglamentē, ir sarežģīti un liela daļa izdevumu ir 
balstīti uz deklarēto izmaksu atlīdzināšanu. Katru gadu pēc tam, kad dalībvalstu revīzijas iestādes 
ir pabeigušas kohēzijas izdevumu revīzijas, Eiropas Komisija veic savas apstiprinājumpārbaudes 
un novērtējumu par dalībvalstu revidentu darbu un konstatējumiem. Ņemot to vērā, Komisijas 
mērķis ir apstiprināt, vai dalībvalstu paziņotais atlikušo kļūdu līmenis kohēzijas izdevumos 
nepārsniedz 2 % slieksni.  

“Eiropas Komisijas kontroles sistēma pietiekami nekompensē nepilnības dalībvalstu revīzijas 
iestāžu darbā, kad tās pārbauda kohēzijas izdevumus,” sacīja par ziņojumu atbildīgais Eiropas 
Revīzijas palātas loceklis Tony Murphy. “Aplēstais kļūdu līmenis, par ko Komisija katru gadu sniedz 
informāciju attiecīgajos ģenerāldirektorāta darbības pārskatos un Komisijas pārvaldības un 
snieguma ziņojumā, nav galīgs un var būt tikai minimālais līmenis.” 
Attiecībā uz 2014.–2020. gada periodu revidenti atzīmē, ka Eiropas Komisija atbrīvo sākotnēji 
ieturēto maksājumu 10 % apmērā pat tad, ja tai ir pierādījumi, ka pārskatos iekļautajos 
izdevumos kļūdu līmenis ir virs 2 %. Lai gan tas atbilst regulai, tas neatbilst maksājumu 
ieturēšanas vispārējam mērķim – aizsargāt ES budžetu. Attiecībā uz 2021.–2027. gadu revidenti 
norāda uz dažām pozitīvām izmaiņām: piemēram, Komisija vairs nevar apstiprināt pārskatus, 
kuros paziņotais atlikušais kopējais kļūdu īpatsvars (RTER) pārsniedz 2 %. Tomēr tā turpinās 
atbrīvot samazināto ieturējumu 5 % apmērā, pirms būs veikusi pareizības pārbaudes. Šie 
grozījumi joprojām neatbilst mērķim aizsargāt ES budžetu. 
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Komisijas dokumentāro pārbaužu mērķis ir pārbaudīt dalībvalstu sniegtās pareizības informācijas 
konsekvenci. Revidenti tomēr konstatēja objektīvus ierobežojumus, kas nozīmē, ka nepareizi 
izdevumi paliek neatklāti un neizlaboti. Tāpēc šīm dokumentārajām pārbaudēm ir ierobežota 
vērtība attiecībā uz pakārtoto darījumu pareizības un paziņoto atlikušo kļūdu īpatsvaru derīguma 
apstiprināšanu. Lai gan pārbaudes veicina uz risku balstītu pieeju darbības programmu atlasei 
atbilstības revīzijām, Komisija ne vienmēr atlasīja tās, kurām bija visaugstākais riska novērtējums, 
un nepietiekami dokumentēja to atlases pamatojumu. 
Atbilstības revīzijas, kurās Komisija pārbauda darbību attiecināmību un saistītos izdevumus, ir 
vissvarīgākais elements revīzijas iestādes darba un ar to saistīto konstatējumu novērtēšanā. 
ES revidenti vērš uzmanību uz to, cik bieži Komisija ir konstatējusi neatklātas kļūdas, lai gan 
pārbaudītā darbību izlase bija neliela. Tas liecina, ka daudzajās atlikušajās darbībās un izdevumos, 
kurus Komisija nepārbaudīja, visticamāk, ir vēl citi kļūdu veidi.  
Tomēr Komisija izmanto šā darba rezultātus par pamatu savam galvenajam snieguma rādītājam 
(GSR), kas ir paredzēts kā labākā aplēse par atlikušo kļūdu līmeni kohēzijas izdevumos. 
ES revidenti uzskata, ka šis GSR ir minimālais aplēstais kļūdu līmenis, kas arī nav galīgs, jo 
Komisijas pašreizējā vai turpmākā revīzijas darba rezultātā dalībvalstu paziņotie kļūdu īpatsvari 
joprojām var tikt atkārtoti novērtēti un palielināti. Tāpēc ES revidenti secina, ka Komisija savā 
galvenajā pārskatatbildības dokumentā – gada pārvaldības un snieguma ziņojumā –, visticamāk, 
nepietiekami novērtē reālo kļūdu līmeni kohēzijas politikā. Lai jaunajā plānošanas periodā 
uzlabotu pareizības informācijas ziņošanu kohēzijas jomā, ES revidenti sniedz četrus ieteikumus. 

Vispārīga informācija  

ES kohēzijas politikā kontroles un ticamības nodrošināšanas sistēma koncentrējas ap diviem 
kontroles cikliem – valsts ciklu dalībvalstu līmenī un nākamo ciklu Eiropas Komisijas līmenī. Tas 
atspoguļo faktu, ka Komisija un dalībvalstu iestādes kopīgi pārvalda kohēzijas politikas īstenošanu 
un tās finansēšanu: šis princips zināms kā “dalīta pārvaldība”. 

Īpašais ziņojums Nr. 26/2021 “Izdevumu pareizība ES kohēzijas politikā: Komisija ik gadu sniedz 
informāciju par minimālo aplēsto kļūdu līmeni, kas nav galīgs” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē 
(eca.europa.eu). 

Pirms mēneša ERP publicēja ziņojumu par uz sniegumu balstītu finansēšanu kohēzijas politikā. 

Ar īpašajiem ziņojumiem ERP iepazīstina Eiropas Parlamentu un ES Padomi, kā arī citas 
ieinteresētās personas, tostarp valstu parlamentus, nozaru ieinteresētās personas un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjus. Lielākā daļa no mūsu ziņojumos sniegtajiem ieteikumiem tiek ieviesta. 

Kontaktinformācija presei: 

ERP preses birojs: press@eca.europa.eu  
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu - mob. tālr.: (+352) 691 551 502 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu - mob. tālr.: (+352) 691 553 547 
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