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ES līmeņa stratēģija un mērķi 6.–8. 2 
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Izpildes mehānisms 13.–14. 3   

Ievads 

1. 2020. gada 14. janvārī Komisija publicēja priekšlikumu par grozījumu Kopīgo noteikumu regulai (KNR) nākamajam 
2021.–2027. gada plānošanas periodam (1). Saskaņā ar Komisijas priekšlikuma juridisko pamatu apspriešanās ar Revīzijas 
palātu ir obligāta (2), un Padome un Eiropas Parlaments atsevišķi rakstīja Eiropas Revīzijas palātai, lūdzot sniegt 
atzinumus (3). Ar šo atzinumu tiek izpildīta prasība par apspriešanos. 

2. Komisijas grozītais priekšlikums KNR paredz izveidot jaunu fondu – Taisnīgas pārkārtošanās fondu (TPF). TPF 
papildinās ierosinātos kohēzijas politikas fondus, uz kuriem attiecas KNR, proti, Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF), Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) un Kohēzijas fondu (KF). 

(1) Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz 
tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu (COM(2020) 23 final). 

(2) Līgums par Eiropas Savienības darbību, 322. panta 1. punkta a) apakšpunkts. 
(3) Revīzijas palāta 2020. gada 4. februārī un 2020. gada 23. janvārī (attiecīgi) saņēma vēstules no Eiropas Parlamenta un Eiropas 

Savienības Padomes ar lūgumu sniegt atzinumus. 
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3. 2018. gada oktobrī mēs publicējām atzinumu par sākotnējo KNR priekšlikumu (4). Šis atzinums attiecas tikai uz 
Komisijas grozīto priekšlikumu. Tā kā likumdošanas process turpinās, mēs aicinām Komisiju un likumdevējus ņemt vērā 
apsveramos jautājumus, kurus esam izcēluši abos atzinumos. 

Ietekmes novērtējums 

4. Ne Komisijas grozītajam KNR priekšlikumam, ne tam pievienotajam priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu (TPF regula) netika veikts ietekmes novērtējums. Saskaņā ar 
priekšlikumu to noteica laika ierobežojumi un iepriekšējais darbs, kas bija paveikts sākotnējā KBR priekšlikuma 
ietvaros (5). 2016. gada aprīlī Eiropas Parlaments, Padome un Komisija atzina, ka ietekmes novērtējumi ir svarīgs rīks 
tiesību aktu kvalitātes uzlabošanai (6). Tas nozīmē, ka Komisijai ir obligāti jāveic ietekmes novērtējums likumdošanas 
iniciatīvām, kuras, sagaidāms, būtiski ietekmēs ekonomiku, vidi un sociālo jomu. Mēs jau iepriekš konstatējām, ka tiesību 
aktu kvalitāte ir arī pamats administratīvā sloga mazināšanai un programmu labākas izstrādes nodrošināšanai (7). 

5. Savā pirmajā atzinumā mēs norādījām, ka, lai gan ietekmes novērtējumi tika sagatavoti par konkrēto fondu regulām, 
nebija ietekmes novērtējuma, kas attiektos uz KNR (8). Pašlaik Komisija ir vēl vairāk attālinājusies pati no sava labā 
principa, jo netiek gatavots ietekmes novērtējums par jauno TPF. Tas rada pamatu riskiem, ka ieinteresēto personu cerības 
var pārsniegt saprātīgu līmeni un vai ierosinātais finansējums risinās ieguldījumu vajadzības teritorijās, uz kurām TPF 
attieksies. 

ES līmeņa stratēģija un mērķi 

6. Mēs konstatējām, ka būtisks sākotnējā KNR priekšlikuma trūkums ir tas, ka nav izvirzītas ES prioritātes augstā 
līmenī (9). Tādēļ mēs principā atbalstām Komisijas sāktās debates par ES prioritātēm saistībā ar Eiropas zaļā kursa 
prezentēšanu. 

7. Grozītais KNR priekšlikums ievieš jaunu konkrēto mērķi saistībā ar TPF finansējumu, taču šis mērķis ir plašs un skaidri 
nenosaka, ko ar šo naudu ir iecerēts panākt (10). Lai finansējums būtu efektīvs, dalībvalstīm, kad tās būs pieņēmušas zaļo 
kursu, savās stratēģijās būs jāizvirza jēgpilni un konkrēti mērķi (taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni (11)). Šo mērķu 
kvalitāte attiecīgi būs atkarīga no tā, cik kvalitatīvi būs dalībvalstu nacionālie enerģētikas un klimata plāni, jo tiesību akti 
prasa, lai taisnīgas pārkārtošanās plāni būtu tiem pieskaņoti (12). Mēs konstatējām, ka 2020. gada 7. februārī astoņas 
dalībvalstis nebija iesniegušas Komisijai galīgos plānus, kaut arī termiņš bija 2019. gada 31. decembris. 

(4) Atzinums Nr. 6/2018 (saskaņā ar LESD 287. panta 4. punktu un 322. panta 1. punkta a) apakšpunktu) par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas 
fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu. 

(5) Eiropas Komisija, Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu (COM(2020) 22 
final), paskaidrojuma raksts. 

(6) Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu 
(2016. gada 13. aprīlis). Turklāt Komisijas 2017. gada Labāka regulējuma pamatnostādnēs (SWD(2017) 350) ietekmes novērtējums 
atzīts par vienu no labāka regulējuma principiem. 

(7) ERP Informatīvais apskats “Kohēzijas politikas vienkāršošana pēc 2020. gada” (2018. gada maijs), 30.–34. punkts un III pamatprincips. 
(8) Atzinums Nr. 6/2018, 5. punkts. 
(9) Atzinums Nr. 6/2018, 20. punkts. 
(10) Grozītais priekšlikums kopīgo noteikumu regulai (COM(2020) 23 final), 4. pants: “TPF atbalsta konkrēto mērķi “dot reģioniem un 

cilvēkiem iespēju risināt sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, ko rada pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku”. 
(11) Priekšlikums TPF regulai (COM(2020) 22 final), 6. pants. 
(12) Priekšlikums TPF regulai (COM(2020) 22 final), 6. panta 1. punkts. 

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 154/2                                                                                                                                           7.5.2020.   



8. TPF plānošana atspoguļo augšupēju pieeju. Tas, vai ES izdosies piepildīt zaļā kursa iniciatīvā paustās cerības, būs 
atkarīgs no reģionu un dalībvalstu gatavības efektīvi rīkoties dekarbonizācijas mērķa sasniegšanai. Šajā kontekstā mēs 
atgādinām sava pirmā atzinuma secinājumu, ka “KNR projektā nav skaidri formulēts redzējums par to, ko ES vēlas 
sasniegt ar attiecīgajiem fondiem, un tas rada iespējamus riskus politikas izstrādē, īstenošanā un ietekmē”. Mēs aicinājām 
Komisiju un likumdevējus apsvērt skaidru ES prioritāšu un to saistīto mērķu ierosināšana, kuru sasniegšana fondiem 
jāsekmē (13). Šie punkti paliek spēkā attiecībā uz TPF. 

Veikuma satvars Taisnīgas pārkārtošanās fondam 

9. Grozītajā KNR priekšlikumā ir ierosināts ieviest veikuma satvaru, kas ļauj uzraudzīt, ziņot un novērtēt TPF intervences 
pasākumu veikumu. TPF regulā ierosināti kopēji izlaides un rezultātu rādītāji, kas izmantojami programmās (14). Šie kopējie 
rādītāji ir lielā mērā pieskaņoti kopējiem rādītājiem, kas ierosināti attiecībā uz ERAF un ESF+. Turklāt dalībvalstis var 
ierosināt programmām konkrētus rādītājus, pamatojoties tikai uz saviem taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem. 
Mēs atzinīgi vērtējam kopējo izlaides un rezultātu rādītāju ieviešanu, jo kopīgu rādītāju izmantošana varētu būt svarīgs 
pasākums, lai pievērstu lielāku uzmanību veikumam, sekmējot veikuma datu apkopošanu un veikuma salīdzināšanu (15). 

Veikuma datu uzraudzība un izmantošana Taisnīgas pārkārtošanās fondam 

10. KNR projektā dalībvalstīm ir noteikts pienākums reizi divos mēnešos elektroniski nosūtīt informāciju par katras 
programmas finanšu un veikuma īstenošanu (16). Tomēr mēs norādām, ka ierosinātajos KNR grozījumos nav koriģēts 
attiecīgās veidnes nosaukums, lai atspoguļotu vajadzību pārnest veikuma datus uz darbībām, kas finansētas no TPF (17). 

11. Attiecībā uz veikuma datu izmantošanu TPF grozītā KNR ievieš finanšu korekciju iespēju, ja TPF mērķi nav 
sasniegti (18). Šim priekšlikumam ir potenciāls stiprināt atbildību par rezultātu sasniegšanu, jo tas tiecas izveidot tiešu 
saikni starp labu veikumu un finansējumu. Mēs jau iepriekš konstatējām, ka ir bijis grūti piemērot šāda veida sankcijas, un 
tas vājina potenciāli stimulējošo ietekmi (19). Tādējādi mēs principā atbalstām Komisijas priekšlikumu, taču atzīmējam, ka 
tas kļūtu skaidrāks, ja priekšlikuma metodoloģijā būtu izmantoti tādi elementi kā izvirzīto mērķu pamatotības 
novērtējums, nepietiekama veikuma konstatēšana un finanšu korekciju piemērošana. Piemēram, nav skaidrs, vai 
nepietiekams veikums rezultātu aspektā būtu ņemams vērā. 

12. Komisijai un likumdevējiem jāapsver vajadzība: 

1) grozīt KNR VII pielikumu, lai iegūtu informāciju par TPF un citu kohēzijas politikas fondu izlaides un rezultātu 
rādītājiem; 

2) precizēt metodoloģiju, kuru izmanto, lai novērtētu finanšu korekcijas attiecībā uz TPF izvirzīto mērķu nesasniegšanu. 

Izpildes mehānisms 

13. Savā pirmajā atzinumā mēs vērsām uzmanību uz potenciālajiem ieguvumiem, ko KNR ietvaros piedāvā vienkāršotais 
izpildes modelis: “finansējums, kas nav saistīts ar izmaksām”. Iepriekšējās revīzijās ir pierādījies, ka šajā atbalsta veidā 
mazāk sastopamas atbilstības kļūdas un tas palīdz samazināt administratīvo slogu (20). Tā kā priekšlikumā paredzēts 
maksājumus no TPF ciešāk saistīt ar konkrētu nosacījumu izpildi, TPF būtu labi piemērots šim izpildes veidam, ar kuru 
varētu tieši atalgot reģionus, kuri sasniedz savus dekarbonizācijas mērķus. 

(13) Atzinums Nr. 6/2018, 22. un 23. punkts. 
(14) Priekšlikums TPF regulai (COM(2020) 22 final), 8. pants un III pielikums. 
(15) Atzinums Nr. 6/2018, 59. punkts. 
(16) KNR priekšlikums (COM(2018) 375 final), 37. pants un VII pielikums, Datu nosūtīšanas veidne. 
(17) Grozītais priekšlikums kopīgo noteikumu regulai (COM(2020) 23 final), VII pielikums un KNR priekšlikums (COM(2018) 375 final), 

VII pielikums, 3. tabula. 
(18) Grozītais priekšlikums kopīgo noteikumu regulai (COM(2020) 23 final), 98. panta 6. punkts, un priekšlikums TPF regulai (COM 

(2020) 22 final), 9. pants. 
(19) Informatīvais apskats “Rezultātu sasniegšana kohēzijas jomā”, 2019. gada jūnijs, 6. pamatprincips. 
(20) Atzinums Nr. 6/2018, 76. un 77. punkts. 
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14. Komisijai un likumdevējiem jāapsver vajadzība: 

3) mudināt dalībvalstis, ja vien iespējams, nesaistīt TPF finansējumu ar izmaksām. 

Šo atzinumu Revīzijas palāta pieņēma 2020. gada 26. marta sēdē Luksemburgā.  

Revīzijas palātas vārdā – 
Klaus-Heiner LEHNE 

priekšsēdētājs     
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