
 Īpašais ziņojums 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 

LV 2017 Nr. 02

1977 - 2017



EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG

Tālrunis: +352 4398-1
Uzziņām: eca.europa.eu/lv/Pages/ContactForm.aspx
Tīmekļa vietne: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Plašāka informācija par Eiropas Savienību ir pieejama portālā Europa (http://europa.eu).

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2017. gads

Print ISBN 978-92-872-7105-1 ISSN 1831-0877 doi:10.2865/421763 QJ-AB-17-004-LV-C
PDF ISBN 978-92-872-7137-2 ISSN 1977-5717 doi:10.2865/43557 QJ-AB-17-004-LV-N
EPUB ISBN 978-92-872-7090-0 ISSN 1977-5717 doi:10.2865/129221 QJ-AB-17-004-LV-E

© Eiropas Savienība, 2017. gads
Reproducēšana ir atļauta, ja tiek norādīts avots.

http://eca.europa.eu/lv/Pages/ContactForm.aspx
http://eca.europa.eu


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

(saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu)

Īpašais ziņojums

LV 2017 Nr. 02



02Revīzijas darba grupa

ERP īpašajos ziņojumos tiek atspoguļoti rezultāti, kas iegūti atsevišķu budžeta jomu vai vadības aspektu lietderības un 
atbilstības revīzijās. ERP atlasa un izstrādā šos revīzijas uzdevumus tā, lai tiem būtu pēc iespējas lielāka ietekme, konkrēti, 
tiek ņemts vērā risks, kādam pakļauta lietderība vai atbilstība, attiecīgo ienākumu un izdevumu apjoms, paredzamie noti-
kumi, kā arī politiskās un sabiedrības intereses.

Šo lietderības revīziju veica ERP locekles Iliana Ivanova vadītā II apakšpalāta, kura revidē ieguldījumus kohēzijai, izaugsmei 
un iekļautībai. Revīziju vadīja referējošais ERP loceklis Ladislav Balko, un revīzijas darbā piedalījās locekļa biroja vadītājs 
Branislav Urbanič, atbildīgais vadītājs Niels-Erik Brokopp, darbuzdevuma vadītājs Bernard Witkos un revidenti Simon Den-
nett, Marija Grguric, Sara Pimentel, Ana Popescu un Anne Poulsen.

No kreisās uz labo: Sara Pimentel, Branislav Urbanič, Ladislav Balko, Niels-Erik Brokopp, Marija Grguric,  
Simon Dennett un Bernard Witkos.
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Darbības programmā ir izklāstītas dalībvalsts prioritātes, konkrētie mērķi un plāns, kā noteiktā periodā (pašlaik — 
septiņos gados) tiks izmantoti līdzekļi (ES un valstu publiskais un privātais līdzfinansējums) no ESI fondiem, lai 
finansētu projektus. Šie projekti paredzēti, lai palīdzētu sasniegt noteiktu skaitu mērķu, kas norādīti darbības 
programmas prioritāro virzienu līmenī. Darbības programmu sagatavo dalībvalsts, un pirms jebkādu maksājumu 
veikšanas no ES budžeta to apstiprina Komisija. Grozījumus darbības programmās var veikt tikai attiecīgajā periodā, 
ja tam piekrīt abas puses.

Darbības rezultātu satvaru veido katrai programmas prioritātei noteiktu starpposma mērķu un galamērķu 
kopums, kas ir svarīgs uz rezultātiem orientētas pieejas balsts.

Eiropas inovācijas rezultātu pārskats (EIS) ir ES dalībvalstu pētniecības un inovācijas rezultātu salīdzinošs 
novērtējums, ko veic Komisija. Tas parāda valsts inovācijas spējas ar vienu sintētisku rādītāju, ko veido trīs galvenās 
rādītāju grupas: veicinošie faktori, uzņēmumu darbība un iznākums, kā arī astoņas inovācijas dimensijas, kopumā 
aptverot 25 rādītājus.

Eiropas rīcības kodekss attiecībā uz partnerību ir principu kopums, kas izklāstīts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 
Nr. 240/2014, kuras mērķis ir atbalstīt un veicināt dalībvalstu partnerību organizēšanu, lai sagatavotu un īstenotu 
partnerības nolīgumus un darbības programmas.

Eiropas strukturālie un investīciju (ESI) fondi ir pieci atsevišķi fondi, kas palīdz īstenot ES stratēģiju gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei visā Eiropas Savienībā, kā arī konkrētiem fondiem uzticētus uzdevumus 
ar politikas satvaru, kas noteikts septiņu gadu DFS budžeta periodam. Šie fondi ir šādi: Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF), Kohēzijas fonds (KF), Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF).

Eiropas teritoriālā sadarbība (ETS), ko finansē ERAF, nodrošina sistēmu sadarbībai, vienotas rīcības īstenošanai un 
politiskās pieredzes apmaiņai starp valsts, reģionālā un vietējā līmeņa dalībniekiem no dažādām dalībvalstīm.

Ex ante nosacījumi ir nosacījumi, kuri balstās uz iepriekš noteiktiem kritērijiem, kas noteikti Kopīgo noteikumu 
regulā, un kurus uzskata par obligātiem priekšnoteikumiem šajos nolīgumos paredzētā Savienības atbalsta efektīvai 
un lietderīgai izmantošanai. Sagatavojot ERAF, KF un ESF darbības programmas 2014.–2020. gada plānošanas 
periodam, dalībvalstīm ir jānovērtē, vai šie nosacījumi ir izpildīti. Ja tie nav izpildīti, ir jāsagatavo rīcības plāni, lai 
nodrošinātu nosacījumu izpildi līdz 2016. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi ir finanses, cilvēkresursi, materiālie, organizatoriskie vai normatīvie līdzekļi, kas vajadzīgi politikas, 
programmas vai projekta īstenošanai.

Ietekme ir ilgtermiņa sociālekonomiskās sekas, kas var būt vērojamas noteiktu laiku pēc intervences pabeigšanas 
un var ietekmēt intervences tiešos labuma guvējus vai citus netiešos labuma guvējus (piemēram, bezdarba līmeņa 
samazinājums, labāka ūdens kvalitāte u. c.).
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Intervence ir jebkāda veida rīcība vai darbība (politika, programma, pasākums vai projekts), ko veic publiskā sektora 
iestādes vai citas organizācijas. Intervencē izmanto dotācijas, aizdevumus, subsidētās procentu likmes, garantijas, 
līdzdalību kapitālā un riska kapitāla shēmas vai citus finansēšanas veidus.

Intervences loģika ir saikne starp novērtētajām vajadzībām, mērķiem, ieguldījumiem (plānotajiem un veiktajiem), 
iznākumu (vēlamo un reālo) un rezultātiem (gaidītajiem un faktiskajiem).

Investīciju prioritāte ir Eiropas Savienības ieguldījuma vēlamā joma, kas noteikta ES līmenī un attiecas uz konkrētu 
tematisko mērķi.

Iznākums ir izveidotais vai paveiktais, izmantojot intervencei piešķirtos resursus (piemēram, gados jauniem 
bezdarbniekiem sniegtie apmācību kursi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu skaits vai uzbūvēto ceļu garums kilometros 
u. c.).

Izpildes rezerve ir 6 % no ERAF, ESF un Kohēzijas fondam piešķirtajiem resursiem. Pašlaik šie resursi ir bloķēti, 
bet pēc 2019. gadā plānotās darbības rezultātu izvērtēšanas tie var kļūt pieejami, ja būs izpildītas vai pārsniegtas 
noteiktas prasības.

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu reģioniem, kuros jauniešu bezdarba 
līmenis pārsniedz 25 %, atbalstot garantijas jauniešiem īstenošanu, lai stiprinātu un papildinātu ESF finansētās 
darbības. No tās finansē darbības, kuru tiešā mērķauditorija ir jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu 
(NEET ) un ir vecumā līdz 25 gadiem (vai līdz 29 gadiem, ja dalībvalstis to uzskata par vajadzīgu).

Konkrētām valstīm adresēti ieteikumi (KVAI) ir Padomes ieteikumi dalībvalstīm saistībā ar strukturālām 
problēmām, ko ir lietderīgi risināt, izmantojot daudzgadu investīcijas, kuras tieši attiecas uz ESI fondu darbības 
jomu, kā noteikts konkrētu fondu regulās. To pamatā ir Komisijas veiktā analīze par ES dalībvalstu budžeta, 
makroekonomikas un strukturālo reformu plāniem, un tie attiecas uz nākamo 12–18 mēnešu periodu. Tos pieņem 
Padome saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 121. panta 2. punktu un 148. panta 4. punktu.

Kopīgo noteikumu regula (KNR) ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) 
Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un 
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006.

Partnerības nolīgumus slēdz starp Eiropas Komisiju un katru dalībvalsti attiecībā uz 2014.–2020. gada plānošanas 
periodu. Tajos ir izklāstīti valsts iestāžu plāni par to, kā izmantot finansējumu no Eiropas strukturālajiem un 
investīciju fondiem, un norādīti katras valsts stratēģiskie mērķi un investīciju prioritātes, tos sasaistot ar stratēģijas 
“Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei vispārējiem mērķiem. Cita starpā tajos ir aprakstīti arī 
ex ante nosacījumi un sniegta informācija par darbības rezultātu pārvaldības sistēmām. Tos sagatavo dalībvalsts, 
apspriežoties ar Komisiju, un pieņem Komisija.

Rezultāts ir izmērāmas sekas, kas tieši vai netieši izriet no cēloņa un seku sakarības. Uz rezultātiem balstīta pieeja 
attiecībā uz valsts politiku pamatojas uz principu, ka publiskās intervences pasākumiem ir jābūt vērstiem uz 
rezultātu sasniegšanu, nevis uz darbību vai procesu pārvaldību. Kohēzijas politikas kontekstā jēdziens “rezultāts” 
parasti attiecas uz iznākumu un ietekmi.

Stratēģija “Eiropa 2020” ir ES izaugsmes stratēģija atlabšanai pēc krīzes laikā no 2010. līdz 2020. gadam, un tā 
ir iedalīta piecos pamatmērķos attiecībā uz nodarbinātību, pētniecību un attīstību, klimatu/enerģētiku, izglītību, 
sociālo iekļautību un nabadzības samazināšanu.
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Tematiskais mērķis ir partnerības nolīgumu struktūrelements. Tas ir iepriekš noteikts tiesību aktos un ietver 
mērķus, kas jāatbalsta Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem. Tematiskie mērķi veido saikni ar ES līmeņa 
stratēģiskajiem mērķiem.

Valsts reformu programma ir dokuments, kurā izklāstīta valsts politika un pasākumi ilgtspējīgas izaugsmes un 
nodarbinātības nodrošināšanai un stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanai.

Vienotais stratēģiskais satvars (VSS) ietver norādījumus un palīdz saskaņot mērķus, kas jāsasniedz dažādiem 
ES kohēzijas politikas fondiem un citiem ES instrumentiem un politikas virzieniem.
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Par šo ziņojumu

Šajā ziņojumā Palāta skatīja, vai partnerības nolīgumi, ko Eiropas Komisija noslēgusi ar dalībvalstīm, palīdz 
efektīvāk un mērķtiecīgāk izmantot Eiropas Savienības strukturālos un investīciju fondus. Revidenti konstatēja, 
ka, neraugoties uz sākotnējām grūtībām, Komisija un dalībvalstis ir sekmīgi noteikušas mērķus un gaidāmo 
iznākumu programmām, ko aptver šie nolīgumi. Tomēr tika izstrādāts nevajadzīgi liels skaits darbības rādītāju, 
un dažas svarīgas definīcijas nebija saskaņotas. Lai uzlabotu nolīgumu darbību, revidenti sniedz vairākus ietei-
kumus Komisijai un dalībvalstīm.

Par partnerības nolīgumiem

I
Partnerības nolīgumi ir ES dalībvalstu stratēģiskie investīciju plāni, kuros norādītas valsts izdevumu prioritātes 
saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem septiņu gadu periodā. Tos ieviesa ar tiesību aktiem, un 
2014. gadā Eiropas Komisija par tiem risināja sarunas ar dalībvalstīm. Līdz 2015. gada decembrim Komisija bija 
apspriedusi kopumā 387 darbības programmas, kuru pamatā ir partnerību nolīgumi un kuras īstenos saskaņā 
ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Sociālo fondu. Tā kā šie trīs fondi ir galvenais 
ES ieguldījumu instruments, kam 2014.–2020. gada plānošanas periodā atvēlēti aptuveni 350 miljardi EUR, no sarunu 
iznākuma ir atkarīgs, kā tiks izlietota nozīmīga ES budžeta daļa.

Kā tika veikta revīzija

II
Palātas mērķis bija noteikt, vai Komisija efektīvi risināja sarunas par partnerības nolīgumiem un darbības program-
mām, lai ES finansējums tiktu efektīvāk vērsts uz stratēģijas “Eiropa 2020” prioritātēm un intervences pasākumi būtu 
labāk pamatoti ar investīciju vajadzībām un plānotajiem rezultātiem, un vai ir pienācīgi izvirzīti nosacījumi, uz kuru 
pamata tiks novērtēta šo programmu izpilde. Revīzija aptvēra laikposmu no 2013. gada decembra līdz 2015. gada 
decembrim. Revīzijas darbā ietilpa:

- analīze par laika grafiku, kurā notika sarunas, un to iekšējo procedūru novērtējums, kuras Komisija bija izstrādā-
jusi sarunām;

- piecu dalībvalstu (Spānijas, Īrijas, Horvātijas, Polijas un Rumānijas) partnerības nolīgumu un 14 darbības prog-
rammu padziļināta analīze. Revidenti devās arī izpētes braucienā uz Dāniju;

- Komisijas darbinieku, dalībvalstu atbildīgo darbinieku un dalībvalstu pastāvīgo pārstāvniecību Briselē atbildīgo 
darbinieku iztaujāšana;

- apspriešanās ar ekspertiem Eiropas Savienības reģionālās, strukturālās un kohēzijas politikas un uz rezultātiem 
balstītas budžeta veidošanas jomā.
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Ko revidenti konstatēja

III
Tiesību aktu kopumu kohēzijas politikas jomā Eiropas Parlaments un Padome pieņēma tieši pirms 2014.–2020. gada 
plānošanas perioda sākuma. Lai mazinātu regulu novēlotās pieņemšanas ietekmi, Komisija sāka neformālas sarunas 
ar dalībvalstīm jau 2012. gadā. Neraugoties uz grūtībām, Komisija pieņēma darbības programmas Kopīgo noteikumu 
regulā noteiktajos termiņos, un vidējais laiks, kas bija vajadzīgs darbības programmas pieņemšanai, bija salīdzināms 
ar iepriekšējo plānošanas periodu. Tomēr līdz 2014. gada decembrim bija pieņemti tikai 64 % no DP, kuras attiecās 
uz mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, galvenokārt tāpēc, ka tiesību aktu kopuma pieņemšana kavējās.

IV
Sarunas starp Komisiju un dalībvalstīm bija sarežģītākas nekā iepriekšējos periodos. Galvenie iemesli bija papildu 
prasības, tādas kā ex ante nosacījumi vai prasība skaidrāk izklāstīt intervences loģiku, IT problēmas un vajadzība pēc 
vairākām apstiprināšanas kārtām Komisijā. Turklāt tika konstatētas kvalitātes problēmas dalībvalstu iesniegto plāno-
šanas dokumentu sākotnējos projektos.

V
Partnerības nolīgumi izrādījās efektīvs instruments, lai ESI finansējumu nodalītu tematiskajiem mērķiem un inves-
tīciju prioritātēm un palīdzētu koncentrēties uz stratēģijas “Eiropa 2020” izaugsmes un nodarbinātības mērķiem. 
Lai sasniegtu plānošanas periodam izvirzītos stratēģiskos mērķus, papildus ESI fondu izdevumiem būs vajadzīgs 
arī būtisks ieguldījums no valstu budžetiem, kā arī papildu regulatīvie pasākumi un strukturālās reformas. Tas 
parāda to, ka Komisija aizvien vairāk izmanto ESI līdzekļu plānošanu, lai ietekmētu vispārējo ekonomikas pārvaldību 
dalībvalstīs.

VI
Par lielāko daļu no pārbaudītajām 2014.–2020. gada darbības programmām var sacīt, ka Komisija un dalībvalstis 
sekmīgi izstrādāja programmas ar pamatotāku intervences loģiku, t. i., izklāstot, kādi ir intervences mērķi (konkrēti 
mērķi/rezultāti) un kā tos paredzēts sasniegt (vajadzīgais finansējums, veicamās darbības un sagaidāmais iznākums).
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VII
Palāta konstatēja, ka darbības programmu struktūras dēļ būtiski pieauga to darbības rādītāju skaits attiecībā uz 
iznākumu un rezultātiem, kas jāuzrauga. Ar konkrētu fondu regulām ir ieviestas atšķirīgas prasības ar iznākumu un 
rezultātiem saistīto darbības datu vākšanai un ziņošanai par tiem, kā arī investīciju finansiālajai uzraudzībai. Nav 
vienotas jēdzienu “iznākums” un “rezultāts” definīcijas un starp dažādajiem fondiem saskaņotas pieejas attiecībā 
uz kopējo rādītāju (par kuriem jāziņo Komisijai) izmantošanu. Turklāt dalībvalstīm ir iespēja konkrētai programmai 
noteikt papildu iznākuma rādītājus un sadalīt tos starp reģioniem.

VIII
Palātas veiktā analīze atklāja, ka dalībvalstis ir izveidojušas tūkstošiem darbības rādītāju un ka konkrētu programmu 
rādītāju ir ievērojami vairāk nekā kopējo. Šis lielais radītāju skaits radīs papildu administratīvo slogu, lai gan vēl nav 
skaidrs, kā dalībvalstis šos datus izmantos. Ņemot vērā atšķirības pieejā, it īpaši attiecībā uz konkrētu programmu 
rādītājiem, Palāta arī apšauba darbības datu jēgpilnas apkopošanas iespējamību. Taču pozitīvi ir tas, ka lielāks skaits 
uzlabotu darbības datu attiecībā uz iznākumu varētu nodrošināt vairāk uz rezultātiem balstītu budžetu laikposmā 
pēc 2020. gada.

Ko Palāta iesaka

IX
Palāta iesaka dalībvalstīm:

- iesniegt Komisijai vajadzīgo finanšu informāciju, lai tā varētu efektīvi uzraudzīt atbilstību tematiskās koncentrā-
cijas prasībām (ietverot ERAF regulā minētos izņēmumus);

- ja programmās ir veiktas izmaiņas, pārtraukt nevajadzīgo konkrētu programmu rādītāju izmantošanu;

- nodrošināt tādu datu vākšanu, kas ir būtiski ERAF intervences pasākumu ietekmes noteikšanai.

X
Palāta iesaka Komisijai:

- nodrošināt, ka tās sagatavotie tiesību aktu priekšlikumi kohēzijas politikas jomā attiecībā uz laikposmu pēc 
2020. gada tiek iesniegti savlaicīgi, lai pirms plānošanas perioda sākuma Eiropas Parlaments un Padome pagūtu 
pabeigt sarunas;

- nodrošināt, lai dalībvalstis ņemtu vērā ESI finansējuma nodalīšanu tematiskajiem mērķiem;

- sniegt vienotu jēdzienu “iznākums” un “rezultāts” definīciju un ierosināt tās iekļaušanu Finanšu regulā, kā arī no-
drošināt, lai nozaru regulu priekšlikumos tiktu ņemtas vērā šīs definīcijas attiecībā uz laikposmu pēc 2020. gada;
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- analizēt 2014.–2020. gada konkrētu programmu un kopējos rādītājus attiecībā uz iznākumu un rezultātiem, lai 
noteiktu tos, kuri ir būtiskākie un piemērotākie ES intervences pasākumu ietekmes noteikšanai;

- izplatīt informāciju par labu praksi dalībvalstīs attiecībā uz novērtējumiem, kas vislabāk var noteikt ES interven-
ces pasākumu ietekmi, un palīdzēt dalībvalstīm atjaunināt savus novērtēšanas plānus, lai tie ietvertu šādus labas 
prakses novērtējumus;

- salīdzinošai darbības rezultātu analīzei izmantot datus, kas savākti, izskatot gada īstenošanas ziņojumus un 
ad hoc un ex post novērtēšanas rezultātus, un atbilstīgos gadījumos – lai veicinātu salīdzinošo analīzi un gūto 
atziņu un pieredzes apkopošanu 2014.–2020. gada periodā, un

- uz rezultātiem balstīta budžeta koncepciju, kas ikvienu resursu palielinājumu saista ar iznākuma vai citu rezul-
tātu pieaugumu, atbilstošos gadījumos piemērot kohēzijas politikas intervences pasākumu finansēšanai laik-
posmā pēc 2020. gada. Šajā saistībā Komisijai ir jāizmanto dati par faktiskajām vienības izmaksām, kas noteiktas 
2014.–2020. gada periodā.
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s ES finansējums ERAF, ESF un Kohēzijas fondam 2007.–2013. gada un 

2014.–2020. gada plānošanas periodā, ietverot ETS un JNI

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem no Infoview, 2016. gada jūnijs.

Kohēzijas politika – ES galvenā investīciju politika

01 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Kohē-
zijas fonds (KF) ir ES kohēzijas politikas finansēšanas mehānismi. Kopā ar Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimnie-
cības fondu (EJZF) šie fondi veido Eiropas strukturālos un investīciju (ESI) fondus.

02 
Kohēzijas politika ir ES galvenā investīciju politika, kas atbalsta darbvietu radī-
šanu, uzņēmumu konkurētspēju, ekonomikas izaugsmi, ilgtspējīgu attīstību un 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos. Kopējais ES budžeta piešķīrums ERAF, 
ESF un Kohēzijas fondam 2014.–2020. gada plānošanas periodā ir 349,4 miljar-
di EUR, kas ir vairāk nekā 346,5 miljardi EUR 2007.–2013. gada plānošanas periodā1 
(sk. 1. attēlu).

1 ERP aprēķins ir veikts, 
pamatojoties uz Komisijas 
datiem par pieņemtajām 
DP attiecībā uz 2007.–
2013. gada un 2014.–
2020. gada plānošanas 
periodu, Infoview, 2016. gada 
jūnijs.
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Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem no Infoview, 2016. gada jūnijs.

ES finansējums ERAF, ESF un Kohēzijas fondam 2014.–2020. gada plānošanas 
periodā pa dalībvalstīm (miljardos EUR)

03 
Polija (76,8 miljardi EUR), Itālija (31,1 miljards EUR) un Spānija (27,0 miljardi EUR) ir 
dalībvalstis ar lielāko ES finansējuma piešķīrumu ERAF, ESF un Kohēzijas fondam 
2014.–2020. gada plānošanas periodā (sk. 2. attēlu).
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Regulatīvie noteikumi, kas lielāku uzsvaru liek uz 
darbības rezultātiem kohēzijas politikas jomā 2014.–
2020. gada periodā

04 
Līdzekļu plānošana ir pirmais būtiskais posms programmu īstenošanā, jo tā 
lielā mērā nosaka jomas, kurām plānošanas periodā tiks piešķirts ES un valstu 
finansējums.

05 
Attiecībā uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu ir ieviesti vairāki jauni regulatī-
vie noteikumi, kuru mērķis ir izpildīt šādas prasības:

- kohēzijas izdevumu koncentrēšana uz tematiskajiem mērķiem un investīciju 
prioritātēm, kas izriet no stratēģijas “Eiropa 2020”;

- intervences loģikas strukturētāka izmantošana plānošanas procesā, sā-
kot ar investīciju vajadzību noteikšanu un plānoto ilgtermiņa rezultātu 
konkretizēšanu;

- darbības rādītāju konsekventāka un vispusīgāka izmantošana, lai novērtētu 
panākumus šo rezultātu sasniegšanā;

- obligātas prasības atjaunošana attiecībā uz ES finansējuma izpildes rezervi 
(2000.–2006. gada periodā tā bija obligāta, bet 2007.–2013. gada periodā — 
brīvprātīga2), ko var atbloķēt tikai tādā gadījumā, ja rādītāji sasniedz īpašus 
iepriekš noteiktus starpposma mērķus, un

- ex ante nosacījumi, kas paredz, ka dalībvalstij ir jāizpilda noteikti nosacījumi 
(cita starpā saistīti ar ES tiesību aktu transponēšanu un efektīvu īstenošanu 
un politikas/stratēģisko satvaru esamību) ESI fondu investīciju jomās. Jāat-
zīmē, ka dalībvalstis var saņemt līdzfinansējumu no ESI fondiem vēl pirms 
ex ante nosacījumu izpildes. Ja ex ante nosacījumi nav izpildīti, Komisija var 
lemt par daļas vai visa starpposma maksājuma apturēšanu.

06 
Visi šie galvenie noteikumi attiecībā uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu 
I pielikumā ir salīdzināti ar attiecīgajiem noteikumiem 2000.–2006. gada un 
2007.–2013. gada periodos. Aspekti, kas saistīti ar ex ante nosacījumu izvirzīšanu, 
darbības rādītāju konkretizēšanu, kā arī kārtību attiecībā uz izpildes rezervi, tiks 
aplūkoti otrajā ziņojumā (sk. 28. punktu).

2 Padomes 2006. gada 11. jūlija 
Regula (EK) Nr. 1083/2006, ar 
ko paredz vispārīgus 
noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu un atceļ 
Regulu (EK) Nr. 1260/1999 
(OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.), 
23. un 50. pants.
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Kohēzijas politikas tiesiskā regulējuma pieņemšana 
2014.–2020. gadam — galvenie posmi

Komisijas tiesību akta priekšlikuma sagatavošana

07 
Eiropadome 2010. gadā pieņēma stratēģiju “Eiropa 2020”, kuras mērķis ir palī-
dzēt Eiropai no krīzes izkļūt stiprākai, kā arī sagatavot ES ekonomiku nākamajiem 
desmit gadiem. Stratēģijā ir noteiktas galvenās izaugsmes prioritātes un līdz 
2020. gadam sasniedzamie pamatmērķi (sk. II pielikumu).

08 
Komisija 2010. gadā veica ietekmes novērtējumu par tiesību akta priekšlikumu 
Kopīgo noteikumu regulai (KNR), kurā izklāstīti vispārējie kopīgie noteikumi 
attiecībā uz visiem ESI fondiem3. Novērtējums tika publicēts 2011. gada oktobrī, 
un tajā ir ieteikts izmantot ex ante nosacījumus, darbības rezultātu izvērtēšanu, 
izpildes rezervi un pastiprinātus makrofiskālos nosacījumus.

09 
Visbeidzot, 2012. gadā Komisija sagatavoja nostājas dokumentus par katru dalīb-
valsti. 2012. gada rudenī tos nosūtīja valstu kompetentajām iestādēm, pirms ar 
tiem iepazīstināja augsta līmeņa Komisijas amatpersonas. Šie dokumenti ietvēra 
Komisijas analīzi par galvenajām problēmām, ar kurām saskaras katra dalībvalsts, 
un panākumiem stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā, kā arī Komisijas 
viedokli par finansējuma galvenajām prioritātēm. Nostājas dokumenti ietvēra 
atsauci arī uz konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem (KVAI) un Eiropas pus-
gadu. Pēc tam šie dienestu darba dokumenti tika izmantoti par pamatu Komisijas 
sarunās ar dalībvalstīm.

3 “Ietekmes novērtējums”, 
SEC(2011)1141 galīgā redakcija, 
6.10.2011.
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Komisijas, Eiropas Parlamenta un Padomes sarunas par 
tiesību aktu kopumu kohēzijas politikas jomā

Tiesību aktu kopums kohēzijas politikas jomā ir cieši saistīts ar 
daudzgadu finanšu shēmu

10 
Eiropas Parlamentā un Padomē notiekošās diskusijas par tiesību aktu kopumu 
kohēzijas politikas jomā bija cieši saistītas ar diskusijām par daudzgadu finanšu 
shēmu (DFS)4, kas nosaka plānošanas periodā pieejamā ES finansējuma kopējo 
apjomu. Šī DFS bija pirmā shēma, kas tika pieņemta saskaņā ar Lisabonas līguma 
noteikumiem. Tas nozīmē, ka Padome saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru 
vienprātīgi pieņem DFS regulu, kad tā ir saņēmusi Eiropas Parlamenta piekrišanu. 
Priekšlikumu par DFS 2014.–2020. gadam Komisija iesniedza 2011. gada jūnijā. 
Padome un Eiropas Parlaments šo DFS pieņēma tikai 2013. gada decembrī5.

Plašākas pilnvaras Eiropas Parlamentam, izmantojot parasto 
likumdošanas procedūru

11 
Ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) tika paplašinātas Eiropas 
Parlamenta pilnvaras, parasto likumdošanas procedūru (koplēmuma procedūru) 
piemērojot visam tiesību aktu kopumam kohēzijas politikas jomā6. Priekšlikumu 
tiesību aktu kopumam kohēzijas politikas jomā Komisija iesniedza 2011. gada 
oktobrī. Pēc LESD veiktajām izmaiņām pirmo reizi Parlamentam un Padomei bija 
vienlīdzīga loma sarunās par vispārīgajiem struktūrfondu noteikumiem. Iepriek-
šējā plānošanas periodā koplēmuma procedūra tika piemērota tikai konkrētu fon-
du noteikumiem. Praksē tas nozīmēja, ka gan Eiropas Parlaments, gan arī Padome 
varēja sniegt atzinumus par visiem Komisijas priekšlikumiem un ka bija jāpanāk 
Komisijas, Parlamenta un Padomes kopēja nostāja. Sarunas sākās 2012. gada jūlijā 
Kipras prezidentūras laikā. Kopumā par KNR vien notika 73 sanāksmes, kurās pie-
dalījās visas trīs iestādes, tostarp septiņas sanāksmes ar komisāra piedalīšanos.

12 
Kopīgo noteikumu regulu un konkrētu fondu regulas attiecībā uz visiem pie-
ciem ESI fondiem7 Padome pieņēma 2013. gada 17. decembrī. Sekundārie tiesību 
akti, t. i., īstenošanas un deleģētie akti, tika pieņemti līdz 2016. gada janvārim8 
(sk. 3. attēlu).

4 “Priekšlikums Padomes 
regulai, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 
2014.–2020. gadam”, 
COM(2011) 398 galīgā 
redakcija, 29.6.2011.

5 Padomes 2013. gada 
2. decembra Regula (ES, 
Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko 
nosaka daudzgadu finanšu 
shēmu 2014.–2020. gadam 
(OV L 347, 20.12.2013., 
884. lpp.).

6 LESD 177. pants

7 Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2013. gada 
17. decembra Regula (ES) 
Nr. 1300/2013 par Kohēzijas 
fondu un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1084/2006 
(OV L 347, 20.12.2013., 
281. lpp.); Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2013. gada 
17. decembra Regula (ES) 
Nr. 1301/2013 par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu un 
īpašiem noteikumiem 
attiecībā uz mērķi “Investīcijas 
izaugsmei un nodarbinātībai” 
un ar ko atceļ Regulu (EK) 
Nr. 1080/2006 (OV L 347, 
20.12.2013., 289. lpp.); Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
2013. gada 17. decembra 
Regula (ES) Nr. 1304/2013 par 
Eiropas Sociālo fondu un ar ko 
atceļ Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1081/2006 (OV L 347, 
20.12.2013., 470. lpp.); Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
2013. gada 17. decembra 
Regula (ES) Nr. 1305/2013 par 
atbalstu lauku attīstībai no 
Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
un ar ko atceļ Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 
20.12.2013., 487. lpp.), un 
Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2014. gada 15. maija 
Regula (ES) Nr. 508/2014 par 
Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu un ar ko 
atceļ Padomes Regulas (EK) 
Nr. 2328/2003, (EK) 
Nr. 861/2006, (EK) 
Nr. 1198/2006 un (EK) 
Nr. 791/2007 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1255/2011 
(OV L 149, 20.5.2014., 1. lpp.).

8 Pēdējā pieņemtā regula bija 
Komisijas 2016. gada 
29. janvāra Deleģētā 
regula (ES) Nr. 2016/568, ar ko 
papildina Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1303/2013 attiecībā uz 
nosacījumiem un procedūrām, 
kas jāpiemēro, lai noteiktu, vai 
dalībvalstīm ir jāatlīdzina 
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Kohēzijas politikas plānošana 2014.–2020. gadam

Plānošanas procesa galvenie struktūrelementi: vienotais 
stratēģiskais satvars, tematiskie mērķi, partnerības nolīgumi 
un darbības programmas

13 
KNR ietver galvenos noteikumus par kohēzijas politikas mērķu un attiecīgo 
izdevumu plānošanu 2014.–2020. gadam. Šis process īpaši ietver Komisijas un 
dalībvalstu sarunas par partnerības nolīgumiem un darbības programmām, 
pamatojoties uz vienoto stratēģisko satvaru un iepriekš noteiktiem tematiskajiem 
mērķiem.

Vienotais stratēģiskais satvars

14 
Vienotais stratēģiskais satvars (VSS) nosaka stratēģiskos pamatprincipus ES līme-
nī, lai saskaņotu ESI fondu izmantošanu ar citiem ES instrumentiem un politikas 
virzieniem visā plānošanas periodā, ņemot vērā stratēģijas “Eiropa 2020” politikas 
mērķus, pamatmērķus un pamatiniciatīvas9 (sk. II pielikumu). 2007.–2013. gada 
periodā kohēzijas politikai, lauku attīstībai un zivsaimniecības un jūrlietu politikai 
līdztekus pastāvēja atsevišķas stratēģiskās pamatnostādnes.

Tematiskie mērķi

15 
KNR10 pastiprina intervences loģikas izmantošanu 2014.–2020. gada periodā, 
un tās mērķis ir nodrošināt līdzekļu koncentrēšanu uz 11 tematiskajiem mēr-
ķiem (TM) (sk. II pielikumu). Sagaidāms, ka šie TM atbalstīs stratēģijas “Eiro-
pa 2020” prioritātes, t. i., gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi. TM ir augsta 
līmeņa mērķi, kuriem nav noteikti ar tiem saistītie mērķi, starpposma mērķi un 
rādītāji. TM darbības joma pārsniedz stratēģijas “Eiropa 2020” prioritārās jomas 
un pamatmērķus11.

neatgūstamās summas 
attiecībā uz Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu 
un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu 
(OV L 97, 13.4.2016., 1. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2013. gada 
17. decembra Regula (ES) 
Nr. 1303/2013, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu un 
vispārīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības 
fondu un atceļ Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1083/2006 
(OV L 347, 20.12.2013., 
320. lpp.), 10. pants.

10 Regula (ES) Nr. 1303/2013, 
9. pants.

11 Revīzijas palātas gada pārskats 
par budžeta izpildi 
2014. finanšu gadā, 
3.24. punkts (OV C 373, 
10.11.2015.).
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16 
Arī konkrētajos ERAF, ESF un KF tiesību aktos ir noteiktas investīciju prioritātes12, 
kas saistītas ar TM. Turklāt ir vairākas regulatīvās prasības, kas attiecas uz finansē-
juma piešķiršanu (sk. 1. izcēlumu un II pielikumu). Šajā kontekstā katrai dalīb-
valstij ir jānosaka valsts vai reģionālās investīciju vajadzības un jāvirza ESI fondu 
līdzekļi to investīciju vajadzību finansēšanai, kas ir piemērotākās, lai sasniegtu 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus vai sniegtu būtisku ieguldījumu to sasniegšanā.

17 
Finansējuma prioritāšu noteikšana vispirms jāveic partnerības nolīgumu līmenī 
un pēc tam — darbības programmu līmenī. Tas ietekmē intervences pasākumu 
izstrādi, nosakot gan konkrētus mērķus, kuriem jābūt sasniedzamiem īstenošanas 
periodā, gan attiecīgo darbības rādītāju mērķvērtības.

Tematiskā koncentrācija — pārskats par galvenajām regulatīvajām prasībām

Pirmkārt, jomas, ko fonds var atbalstīt, ir noteiktas konkrētu fondu regulās: ERAF var atbalstīt 1.–11. TM, ESF — 
8.–11. TM, un KF — 4.–7. un 11. TM13.

Turklāt saskaņā ar ERAF regulu noteikta procentuālā daļa (50 līdz 80 %) no kopējā finansējuma mazāk attīstīta-
jos, pārejas un vairāk attīstītajos reģionos ir jāpiešķir 1.–4. TM14. Bez tam minimālais piešķīrums 4. tematiskajam 
mērķim atkarībā no reģiona veida ir 12 % līdz 20 % no ERAF kopējā piešķīruma15.

Saskaņā ar ESF regulu vismaz 20 % no kopējā budžeta piešķīruma dalībvalstij ir jāpiešķir 9. TM16 un 60 % līdz 
80 % no katrai darbības programmai piešķirtajiem līdzekļiem ir jākoncentrē ne vairāk kā piecās investīciju 
prioritātēs17.

Papildus konkrētu fondu prasībām attiecībā uz tematisko koncentrāciju atbalsts var turklāt attiekties uz stratē-
ģiski svarīgām jomām. Piemēram, dalībvalstīm un reģioniem, kas piešķīruši līdzekļus 1. tematiskajam mērķim, 
bija jāizstrādā arī pārdomātas specializācijas stratēģijas, t. i., tām bija jānosaka ierobežots skaits pārdomātas 
specializācijas jomu ar izaugsmes potenciālu. Pārdomātas specializācijas stratēģijās ir jāpaskaidro, kā dalīb-
valstis un reģioni plāno radīt konkurētspējas priekšrocības uzņēmumiem attiecīgajā valstī/reģionā. Šī prasība 
ir ietverta ex ante 1.1. nosacījumā18.

13 Regula (ES) Nr. 1301/2013 5. pants, Regulas (ES) Nr. 1304/2013 3. pants un Regulas (ES) Nr. 1300/2013, 4. pants.

14 Regula (ES) Nr. 1301/2013, 4. pants.

15 Regula (ES) Nr. 1301/2013, 4. pants.

16 Regula (ES) Nr. 1304/2013, 4. panta 2. punkts.

17 Regula (ES) Nr. 1304/2013, 4. panta 3. punkts.

18 Regula (ES) Nr. 1303/2013, XI pielikums, ex ante nosacījums 1.1.: “(..) ir izstrādāta valsts vai reģionāla pārdomātas specializācijas stratēģija atbilstoši 
valsts reformu programmai (..)”.

1.
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lu

m
s

12 Regula (ES) Nr. 1301/2013 
5. pants, Regulas (ES) 
Nr. 1304/2013 3. pants un 
Regulas (ES) Nr. 1300/2013, 
4. pants.
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Partnerības nolīgumi

18 
Partnerības nolīgumi (PN) ir valstu investīciju plāni, kas sagatavoti saskaņā ar VSS 
pamatprincipiem. Tie attiecas uz visu plānošanas periodu un aptver visus piecus 
ESI fondus. Katrai dalībvalstij ir viens PN, kas sagatavots, pamatojoties uz valsts 
reformu programmu, kurā aprakstīta valsts politika un pasākumi ilgtspējīgas 
izaugsmes un nodarbinātības nodrošināšanai un stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanai, kā arī jaunākie attiecīgie KVAI un Padomes ieteikumi.

19 
PN saturs ir noteikts Kopīgo noteikumu regulā19, un Komisija ir izdevusi papildu 
norādījumus par konkrētu informāciju, kas jāsniedz partnerības nolīgumos20 
(sk. 2. izcēlumu). PN galvenās daļas apstiprina Komisija.

19 Regula (ES) Nr. 1303/2013, 
15. panta 1. un 2. punkts.

20 Norādījumu iedaļa Nr. 1.a, 
partnerības nolīgums, 
1. versija, 2013. gada aprīlis, kā 
arī veidnes projekts un 
Vadlīnijas par partnerības 
nolīguma saturu.

Partnerības nolīgumi

PN aptver visus ESI fondus, un tajos ir vispārīgi aprakstīti dalībvalsts mērķi un TM, tādējādi sniedzot pārskatu 
par informāciju, kas ir sīkāk izstrādāta konkrētās DP.

Cita starpā Komisijai jāapstiprina informācija par dalībvalsts attīstības vajadzībām, atlasītie TM, ES atbalsta 
indikatīvais sadalījums, dalībvalsts darbības programmu saraksts, institucionālās kārtības apraksts, partneru 
saraksts un partnerības principa apraksts, administratīvās spējas novērtējums, ex ante novērtējumu kop-
savilkums, informācija par ex ante pārbaudēm saistībā ar atbilstību papildināmības noteikumiem, ex ante 
nosacījumu novērtējuma kopsavilkums, metodika un mehānismi, lai nodrošinātu darbības rezultātu satvara 
funkcionēšanu un izpildes rezerves piešķiršanu, kā arī programmās plānoto darbību kopsavilkums attiecībā uz 
administratīvā sloga samazināšanu.

2.
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Darbības programmas

20 
Visus trīs ESI fondus, kas attiecas uz kohēzijas politiku (ERAF, KF un ESF), arī 
2014.–2020. gada periodā turpina īstenot ar darbības programmu starpniecību. 
Darbības programmā dalībvalsts izklāsta investīciju prioritātes un konkrētus 
mērķus attiecībā uz intervenci (aptverot visu plānošanas periodu), lai sasniegtu 
atlasītos tematiskos mērķus, un apraksta, kā attiecīgajā periodā tiks izmantoti lī-
dzekļi (ES un valsts publiskais un privātais līdzfinansējums) projektu finansēšanai. 
Dalībvalstis sagatavo DP saskaņā ar vienoto stratēģisko satvaru un partnerības 
nolīgumu. Katra DP balstās uz prioritārajiem virzieniem (sk. 3. izcēlumu).

Darbības programmas

Katrā darbības programmā informācija par atlasītajiem tematiskajiem mērķiem, kas jāsasniedz ar ESI fondu at-
balstu, un par attiecīgajām investīciju prioritātēm ir sniegta prioritārā virziena līmenī. Katru prioritāro virzienu 
var saistīt ar vairāk nekā vienu tematisko mērķi. Katra DP sastāv no vairākiem prioritārajiem virzieniem.

Darbības programmām ir matricas struktūra. Tas nozīmē, ka darbības rezultātu un finanšu informācija tajās ir 
sniegta kopā ar diviem galvenajiem parametriem, proti, prioritārajiem virzieniem, kurus atsevišķi noteikušas 
dalībvalstis, un atlasītajām investīciju prioritātēm, kas norādītas konkrētu fondu regulās. Šī informācija ir sada-
līta arī pa reģionu kategorijām (mazāk attīstītie, pārejas, tālākie un vairāk attīstītie reģioni) un fondiem.

Parasti programmās būtu jānosaka viena fonda prioritārie virzieni (t. i., tādi, kas attiecas tikai uz vienu fondu, 
piemēram, ERAF, ESF vai KF), kuri aptver tikai vienu tematisko mērķi un vienu reģionu kategoriju. Tomēr ir 
arī iespējams izveidot prioritāro virzienu, kas attiecas uz vairāk nekā vienu fondu un vairāk nekā vienu reģio-
nu kategoriju, vai izveidot prioritāro virzienu, kas apvieno investīciju prioritātes no dažādiem tematiskajiem 
mērķiem21.

21 Regula (ES) Nr. 1303/2013, 96. pants, un 2. iedaļa Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 288/2014, ar kuru paredz noteikumus saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1303/2013 attiecībā uz darbības programmu paraugu atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi 
“Eiropas teritoriālā sadarbība” attiecībā uz sadarbības programmu paraugu atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” (OV L 87, 22.3.2014., 
1. lpp.).
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21 
Komisija 2014. gadā pieņēma īstenošanas regulu par darbības programmu parau-
gu, kurā noteica, kā izklāstāms DP saturs22. Pirms jebkādu maksājumu veikšanas 
no ES budžeta darbības programma ir jāapstiprina Komisijai.

22 Regula (ES) Nr. 288/2014.

1.
 ta

bu
la Pieņemto DP skaits: 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada  

periodu salīdzinājums1

Plānošanas periods

2014. g.–2020. g. 2007. g.–2013. g.

ERAF un KF DP 124 249

ESF DP 95 118

ETS DP 76 73

Vairāku fondu DP 92 —

Kopā 387 440

1 Šajā tabulā nav ietvertas IPA un FEAD darbības programmas, kas nav pieņemtas saskaņā ar KNR.

Avots: ERP pielāgoti Komisijas dati no Infoview un SFC2007.

22 
Komisija 2014.–2020. gada periodā risināja sarunas par 387 DP salīdzinājumā ar 
440 DP iepriekšējā periodā. Attiecībā uz 281 DP vadību uzņēmās Reģionālās poli-
tikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts. Nodarbinātības, sociālo lietu un iek-
ļautības ģenerāldirektorāts bija atbildīgs par 106 ESF darbības programmām.
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Darbības rādītāji attiecībā uz iznākumu un rezultātiem

23 
Darbību īstenošanu DP prioritāro virzienu līmenī uzrauga un novērtē ar darbības 
rādītājiem attiecībā uz iznākumu un rezultātiem.

- DP investīciju prioritātēs paredzēto darbību īstenošanu novērtē ar iznākuma 
rādītājiem. Kopējie iznākuma rādītāji ir noteikti katra fonda regulā23. Konkrē-
tai programmai dalībvalsts var noteikt arī citus iznākuma rādītājus.

- DP konkrēto mērķu sasniegšana ir jānovērtē ar rezultātu rādītājiem24. Ir 
konkrētu programmu rezultātu rādītāji un, attiecībā uz ESF, kopējie rezultātu 
rādītāji.

24 
Kopš 2014.–2020. gada perioda sākuma dalībvalstu sniegto informāciju par 
darbības rezultātiem Komisija ir darījusi publiski pieejamu ESI fondu atklāto datu 
platformā25.

25 
Iznākuma un rezultātu rādītāju saistība ar tematiskajiem mērķiem, investīciju 
prioritātēm un konkrētiem mērķiem ir atspoguļota III pielikumā.

Procedūras noteikumi attiecībā uz partnerības nolīgumu un 
darbības programmu pieņemšanu

26 
Kopīgo noteikumu regulā ir arī aprakstīti Komisijas un dalībvalstu pienākumi 
PN un DP sagatavošanas un pieņemšanas procesā. Abus dokumentus sagatavo 
dalībvalsts, apspriežoties ar Komisiju un sadarbībā ar partneriem (tādiem kā 
publiskās iestādes, ekonomiskie un sociālie partneri un nevalstiskās organizāci-
jas)26. Šim procesam jābalstās uz pārredzamām procedūrām un jābūt saskaņā ar 
dalībvalstu institucionālo un tiesisko sistēmu.

23 I pielikums Regulās (ES) 
Nr. 1301/2013, Nr. 1304/2013 un 
Nr. 1300/2013.

24 Regula (ES) Nr. 1303/2013, 
96. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punkts.

25 ESI fondu atklāto datu portāls 
(https://cohesiondata.
ec.europa.eu/).

26 Regula (ES) Nr. 1303/2013, 
5. pants.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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27 
Šajā revīzijā Palāta pārbaudīja, vai Komisija bija efektīvi risinājusi sarunas ar dalīb-
valstīm par partnerības nolīgumiem (PN) un darbības programmām (DP) attiecībā 
uz kohēzijas politiku 2014.–2020. gadā, lai ES finansējums tiktu efektīvāk vērsts uz 
stratēģijas “Eiropa 2020” prioritātēm, vai intervences pasākumi ir labāk pamatoti 
ar investīciju vajadzībām un plānotajiem rezultātiem un vai tika pienācīgi izvir-
zīti nosacījumi, uz kuru pamata tiks novērtēta šo programmu izpilde. Konkrētāk, 
Palāta novērtēja, vai:

- Komisija iespējami ātri un tiesību aktos noteiktajos termiņos pabeidza saru-
nas ar dalībvalstīm par PN un DP;

- sarunās par PN Komisijai izdevās nodrošināt kohēzijas izdevumu saskaņošanu 
ar stratēģiju “Eiropa 2020”;

- darbības programmās bija skaidri norādīts, kādas investīciju vajadzības vēl 
nav ņemtas vērā un kādi rezultāti ir gaidāmi no plānotajiem intervences pasā-
kumiem, un

- finanšu uzraudzības pasākumi un darbības rādītāji attiecībā uz iznākumu un 
rezultātiem nodrošināja izdevumu prioritāšu un darbības rezultātu rentablu 
uzraudzību un veidoja stingru pamatu labākai, uz rezultātiem balstītai finan-
sējuma piešķiršanas kārtībai plānošanas periodā pēc 2020. gada.

28 
Šis ir pirmais no diviem ziņojumiem, kas attiecas uz Komisijas sarunām par 2014.–
2020. gada PN un DP. Otrajā ziņojumā galvenā uzmanība tiks pievērsta ex ante 
nosacījumu izvirzīšanai, darbības rādītāju konkretizēšanai un kārtībai attiecībā uz 
izpildes rezervi.

29 
Revīzijas darbs saistībā ar šo ziņojumu ietvēra:

- analīzi par laika grafiku, kurā notika sarunas par tiesību aktu kopumu kohēzi-
jas politikas jomā, PN un DP;

- to Komisijas iekšējo procedūru novērtējumu, kas attiecas uz sarunām par 
PN un DP un to pieņemšanu;

- piecu dalībvalstu (Spānijas, Īrijas, Horvātijas, Polijas un Rumānijas) partnerības 
nolīgumu un 14 ERAF un ESF darbības programmu padziļinātu analīzi attiecī-
bā uz izdevumu tematisko koncentrāciju, intervences loģikas skaidrību un ar 
iznākumu un rezultātiem saistīto darbības rādītāju atbilstību. Palāta devās arī 
izpētes braucienā uz Dāniju saistībā ar divām DP;
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- Komisijas sarunu dokumentācijas izskatīšanu un dalībvalstu apliecinošo do-
kumentu pārbaudi attiecībā uz izlasē ietverto PN un DP sagatavošanu;

- vairāk nekā 50 Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ĢD un Nodarbinātī-
bas, sociālo lietu un iekļautības ĢD sarunās iesaistīto darbinieku un vairāk 
nekā 40 amatpersonu dalībvalstīs un to pastāvīgajās pārstāvniecībās Briselē 
iztaujāšana;

- apspriešanos ar ekspertiem Eiropas Savienības reģionālās, strukturālās un 
kohēzijas politikas un uz rezultātiem balstītas budžeta veidošanas jomā, kā arī 
ar valstu ekspertiem un dalībvalstu pārstāvjiem pastāvīgajās pārstāvniecībās 
Eiropas Savienībā.

30 
Palātas veiktā analīze bija vērsta uz 1. tematisko mērķi “Nostiprināt pētniecību, 
tehnoloģiju attīstību un inovāciju” (1. TM) un 8. tematisko mērķi “Veicināt ilgt-
spējīgu un kvalitatīvu nodarbinātību un atbalstīt darbaspēka mobilitāti” (8. TM). 
Šie divi tematiskie mērķi tika atlasīti galvenokārt tāpēc, ka tie ir saistīti ar lielāko 
finanšu piešķīrumu ERAF (1. TM) un ESF (8. TM), kas ir kopīgi visām dalībvalstīm.

31 
Palāta ņēma vērā arī Komisijas 2015. gada decembra paziņojumu par PN un 
DP sarunu iznākumu; šajā paziņojumā sniegts vispārējs pārskats par galvenajiem 
jautājumiem (tādiem kā ESI fondu ieguldījums ES izaugsmes stratēģijā, inves-
tīciju plāns un Komisijas prioritātes nākamajiem 10 gadiem) attiecībā uz katru 
dalībvalsti27.

32 
Šī revīzija aptvēra laikposmu no 2013. gada decembra līdz 2015. gada decembrim, 
kad tika pieņemta pēdējā DP 2014.–2020. gadam.

27 “Ieguldījumi darbvietās un 
izaugsmē — maksimāla 
ESI fondu ieguldījuma 
izmantošana”, it īpaši 
II pielikums, 
COM(2015) 639 final, 
14.12.2015.



27Apsvērumi

Komisija kontrolēja kavēšanos sarunās par partnerības 
nolīgumiem un darbības programmām

33 
Palāta analizēja, cik laika bija vajadzīgs, lai pieņemtu tiesību aktu kopumu 
kohēzijas politikas jomā, partnerības nolīgumus (PN) un darbības programmas 
(DP) 2014.–2020. gada plānošanas periodam, un to salīdzināja ar sarunu ilgumu 
iepriekšējā periodā. Palāta arī pārbaudīja Komisijas veiktos sagatavošanās darbus 
un sarunām noteiktās iekšējās procedūras. Turklāt Palāta centās noteikt galvenos 
faktorus, kas aizkavēja sarunu pabeigšanu.

Tiesību aktu kopumu kohēzijas politikas jomā Eiropas 
Parlaments un Padome pieņēma tikai 2013. gada beigās

34 
Sarunas ar dalībvalstīm par PN un DP Komisijai jāsagatavo un jārisina tā, lai tos 
varētu pieņemt juridiskajā pamatā noteiktajos termiņos un pēc iespējas ātrāk. Sa-
runas par PN un DP var oficiāli sākt tikai tad, kad Eiropas Parlaments un Padome ir 
pieņēmuši tiesisko regulējumu. Termiņš visu PN iesniegšanai bija 2014. gada aprī-
lis28. Triju mēnešu laikā no PN iesniegšanas datuma dalībvalstīm bija jāiesniedz arī 
visas DP29.

35 
Tiesību aktu kopumu kohēzijas politikas jomā Eiropas Parlaments un Padome pie-
ņēma 2013. gada decembrī, t. i., tieši pirms 2014.–2020. gada plānošanas perioda 
sākuma (sk. arī 13. punktu). Tas ir piecus mēnešus vēlāk nekā 2007.–2013. gada 
periodā, kad juridiskais pamats tika pieņemts 2006. gada jūlijā.

28 Regula (ES) Nr. 1303/2013, 
14. pants.

29 Regula (ES) Nr. 1303/2013, 
26. panta 4. punkts attiecībā 
uz darbības programmām, kas 
saistītas ar mērķi “Investīcijas 
izaugsmei un nodarbinātībai”. 
Ar Eiropas teritoriālās 
sadarbības mērķi saistīto 
programmu iesniegšanas 
termiņš ir 9 mēneši no KNR 
stāšanās spēkā.
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3.
 a

tt
ēl

s

1 No sākotnējā priekšlikuma līdz pieņemšanai.

2  Īstenošanas regulu pieņemšana (līdz 2016. gada novembrim tika pieņemtas astoņas regulas). Īstenošanas regulās ir izklāstīti nosacījumi 
juridiski saistošu aktu īstenošanai. Šīs regulas Komisija pieņēma, izmantojot komiteju procedūru, t. i., ar ES dalībvalstu pārstāvju komiteju 
atbalstu.

3  Deleģēto regulu pieņemšana (līdz 2016. gada novembrim tika pieņemtas deviņas regulas). Deleģētās regulas ir vispārēji piemērojami nele-
ģislatīvi akti, kurus pieņem, “lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus leģislatīvu aktu elementus” (Līgums par Eiropas Savienības darbību, 
290. pants).

4 Periods no pirmā(-s) PN/DP iesniegšanas līdz pēdējā(-s) PN/DP pieņemšanai.

Avots: ERP.

Tiesiskais regulējums sarunām par PN un DP un Komisijas norādījumi — termiņi
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36 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu tiesību akta priekšlikumu Komisija iesniedza 
trīs mēnešus vēlāk (t. i., 2011. gada oktobrī salīdzinājumā ar 2004. gada jūliju). Tur-
klāt Padomes un Eiropas Parlamenta sarunu process bija par divarpus mēnešiem 
ilgāks (803 dienas salīdzinājumā ar 727 dienām). Lai panāktu vienošanos, bija 
vajadzīgs ilgāks laiks, tāpēc ka bija jāgaida, kad tiks pieņemta Finanšu regula30 
(to pieņēma 2012. gada oktobrī) un DFS (pieņemta 2013. gada decembrī), un arī 
tāpēc, ka Eiropas Parlamenta pilnvaras 2014.–2020. gada sarunās bija salīdzinoši 
plašākas (sk. 11. punktu).

37 
Pēc tam Komisijai bija jāpieņem sekundārie tiesību akti, proti, kopumā 17 īsteno-
šanas un deleģētie akti (sk. 13. punktu). Tiesisko regulējumu pieņēma pakāpenis-
ki, un šis process noslēdzās 2016. gada janvārī, t. i., līdztekus darbības programmu 
pieņemšanas procesam Komisijā (sk. 3. attēlu). Pirmā triju īstenošanas aktu31 un 
četru deleģēto aktu32 pakete tika pieņemta līdz 2014. gada martam, bet otrā četru 
īstenošanas aktu33 pakete — līdz 2015. gada janvārim.

Sarunās par partnerības nolīgumiem un darbības 
programmām Komisija izmantoja proaktīvu pieeju

38 
Komisijas izmantotajai sarunu pieejai attiecībā uz dažādajiem fondiem un ģene-
rāldirektorātiem jābūt konsekventai, un tai jānodrošina, ka dalībvalstīm laikus ir 
pieejama visa attiecīgā informācija un atbalsts (norādījumu, apmācības vai nefor-
mālu paziņojumu veidā), kas tām vajadzīgs, lai savlaicīgi sagatavotu plānošanas 
dokumentus.

30 Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2012. gada 
25. oktobra Regula (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par 
finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, un par 
Padomes Regulas (EK, 
Euratom) 
Nr. 1605/2002 atcelšanu 
(OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

31 1) Regula (ES) Nr. 288/2014; 2) 
Komisijas 2014. gada 
25. februāra Īstenošanas 
regula (ES) Nr. 184/2014, ar 
kuru nosaka elektroniskajai 
datu apmaiņas sistēmai starp 
dalībvalstīm un Komisiju 
piemērojamos noteikumus 
atbilstoši Regulai (ES) 
Nr. 1303/2013 un atbilstoši 
Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai (ES) 
Nr. 1299/2013 par īpašiem 
noteikumiem par atbalstu no 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda saistībā ar mērķi 
“Eiropas teritoriālā sadarbība” 
pieņem Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda mērķa 
“Eiropas teritoriālā sadarbība” 
ietvaros piešķirtā atbalsta 
intervences kategoriju 
nomenklatūru (OV L 57, 
27.2.2014., 7. lpp.); 3) Komisijas 
2014. gada 7. marta 
Īstenošanas regula (ES) 
Nr. 215/2014, ar kuru paredz 
noteikumus, kā īstenot Regulu 
(ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz 
metodoloģiju klimata 
pārmaiņu mērķu sasniegšanas 
atbalstam, starpposma mērķu 
un galamērķu noteikšanu 
darbības rezultātu satvarā un 
intervences kategoriju 
nomenklatūru Eiropas 
strukturālajiem un investīciju 
fondiem (OV L 69, 8.3.2014., 
65. lpp.).

32 1) Komisijas 2014. gada 
7. janvāra Deleģētā regula (ES) 
Nr. 240/2014 par Eiropas 
rīcības kodeksu attiecībā uz 
partnerību saistībā ar Eiropas 
strukturālajiem un investīciju 
fondiem (OV L 74, 14.3.2014., 
1. lpp.); 2) Komisijas 2014. gada 
3. marta Deleģētā regula (ES) 
Nr. 480/2014, ar kuru papildina 
Regulu (ES) Nr. 1303/2013 
(OV L 138, 13.5.2014., 5. lpp.); 3) 
Komisijas 2014. gada 4. marta 
Deleģētā regula (ES) 
Nr. 481/2014, ar ko papildina 
Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1299/2013 attiecībā uz 
īpašiem noteikumiem par 
sadarbības programmu 
izdevumu atbilstību (OV L 138, 
13.5.2014., 45. lpp.); 4) 
Komisijas 2014. gada 11. marta 
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Komisijas sarunu nostājas pamatā ir no visiem attiecīgajiem 
dienestiem saņemtais ieguldījums

39 
KNR 2014.–2020. gadam aptver piecus dažādus fondus un paredz arī iespēju izvei-
dot vairāku fondu DP. 2013. gada aprīlī ESI fondu ģenerāldirektorāti kopīgi izdeva 
darbības procedūras, kas jāievēro Komisijas darbiniekiem, sagatavojot PN un šīs 
vairāku fondu DP un risinot sarunas par tiem/tām. Turklāt Reģionālās politikas un 
pilsētpolitikas ĢD un Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ĢD izstrādāja 
ceļvežus ar sīkām norādēm, kas jāievēro sarunās ar dalībvalstīm, kā arī kontrolsa-
rakstus, lai nodrošinātu konsekvenci, dažādām vienībām analizējot PN un DP. Sa-
runas par PN un DP galvenokārt vadīja ģeogrāfiskās vienības ģenerāldirektorātos.

Neformāls dialogs par PN un DP palīdzēja sagatavoties sarunām 
un mazināt regulu novēlotās pieņemšanas ietekmi

40 
Komisija aicināja dalībvalstis iesniegt PN un DP projektus jau 2013. gadā. Tas attie-
cās arī uz visu šajā revīzijā ietverto dalībvalstu PN. Visos šajos gadījumos Komisija 
apspriedās ar visiem attiecīgajiem ĢD. Pamatojoties uz šo ieguldījumu un nostā-
jas dokumentos ietverto sākotnējo novērtējumu (sk. 9. punktu), Komisija pirms 
sarunu sākšanas sniedza neformālus apsvērumus par PN projektiem.

41 
Šīs diskusijas sarunu sagatavošanas posmā ļāva Komisijai prognozēt, kuri jautā-
jumi radīs īpašas problēmas oficiālo sarunu laikā, un mazināt regulu novēlotās 
pieņemšanas ietekmi uz PN un DP pieņemšanu.

42 
Dalībvalstis neizrādīja lielu aktivitāti, apspriežoties ar Komisiju par DP projektiem. 
Izskatīšanai tika neformāli nosūtītas tikai piecas no 14 pārbaudītajām DP34.

Deleģētā regula (ES) 
Nr. 522/2014, ar ko papildina 
Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1301/2013 attiecībā uz sīki 
izstrādātiem noteikumiem par 
principiem, saskaņā ar kuriem 
atlasa un pārvalda no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
atbalstāmas darbības 
ilgtspējīgā pilsētattīstībā 
(OV L 148, 20.5.2014., 1. lpp.).

33 1) Komisijas 2014. gada 
28. jūlija Īstenošanas regula 
(ES) Nr. 821/2014, ar ko paredz 
noteikumus par to, kā 
piemērot Regulu (ES) 
Nr. 1303/2013 attiecībā uz sīki 
izstrādātiem noteikumiem par 
programmas ieguldījumu 
pārskaitīšanu un pārvaldību, 
ziņošanu par finanšu 
instrumentiem, informācijas 
un komunikācijas pasākumu 
tehniskajiem rādītājiem, kas 
attiecas uz darbību, un datu 
reģistrēšanas un glabāšanas 
sistēmu (OV L 223, 29.7.2014., 
7. lpp.); 2) Komisijas 2014. gada 
11. septembra Īstenošanas 
regula (ES) Nr. 964/2014, kurā 
izklāstīti noteikumi par 
Regulas (ES) 
Nr. 1303/2013 piemērošanu 
attiecībā uz standarta 
noteikumiem un 
nosacījumiem par finanšu 
instrumentiem (OV L 271, 
12.9.2014., 16. lpp.); 3) 
Komisijas 2014. gada 
22. septembra Īstenošanas 
regula (ES) Nr. 1011/2014, ar ko 
paredz sīki izstrādātus 
noteikumus, lai īstenotu 
Regulu (ES) 
Nr. 1303/2013 attiecībā uz 
paraugiem, saskaņā ar kuriem 
iesniedz noteiktu informāciju 
Komisijai, un sīki izstrādātiem 
noteikumiem saistībā ar 
informācijas apmaiņu starp 
atbalsta saņēmējiem un 
vadošajām iestādēm, 
sertifikācijas iestādēm, 
revīzijas iestādēm un 
starpniekstruktūrām 
(OV L 286, 30.9.2014., 1. lpp.); 4) 
Komisijas 2015. gada 
20. janvāra Īstenošanas regula 
(ES) Nr. 2015/207, ar ko paredz 
sīki izstrādātus noteikumus, lai 
īstenotu Regulu (ES) 
Nr. 1303/2013 attiecībā uz 
progresa ziņojuma paraugiem, 
informācijas par lielu projektu 
iesniegšanu, kopīgo rīcības 
plānu, īstenošanas 
ziņojumiem attiecībā uz mērķi 
“Investīcijas izaugsmei un 
nodarbinātībai”, pārvaldības 
deklarāciju, revīzijas stratēģiju, 
revīzijas atzinumu un gada 
kontroles ziņojumu, kā arī 
izmaksu un ieguvumu analīzes 
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Komisija sniedza dalībvalstīm norādījumus attiecībā uz sarunām, 
bet tikai procesa vēlīnā posmā

43 
Komisija sniedza daudz vispārīgu un tematisku norādījumu saviem darbiniekiem 
un dalībvalstīm (norādījumu kopējais apjoms tikai attiecībā uz 1. un 8. TM vien 
pārsniedza 200 lpp., bet attiecībā uz ex ante nosacījumiem — 400 lpp.). Šie no-
rādījumi ietvēra sīki izstrādātus ieteikumus un instrukcijas par dažādiem sarunu 
tematiem.

44 
Taču šie norādījumi bija pieejami tikai procesa vēlīnā posmā — arī tāpēc, ka tiesī-
bu aktu kopums kohēzijas politikas jomā tika pieņemts tikai 2013. gada decembrī. 
Norādījumu projektu versijas tomēr iespējami ātri tika nosūtītas dalībvalstīm 
atbilstoši tam, kā norisinājās sarunas par tiesību aktiem. Piemēram, pirmās ver-
sijas norādījumiem par ex ante nosacījumiem Komisija izdeva 2013. gada martā 
un aprīlī un atjaunināja 2013. gada augustā, bet tās vēl neietvēra norādījumus 
par jomām, ko likumdevēji joprojām apsprieda. 2013. gada augustā bija pieejami 
norādījumi par 34 ex ante nosacījumiem (no 36). Lai iegūtu norādījumu visaptve-
rošu galīgo versiju, dalībvalstīm bija jāgaida līdz 2014. gada februārim. Norādīju-
mu galīgās versijas tika izdotas tikai dažos gadījumos. Pat tādās svarīgās jomās kā 
ex ante nosacījumi vai darbības rezultātu satvara pārskatīšana un izpildes rezerve 
norādījumu galīgās versijas tika publicētas tikai 2014. gada februārī un maijā. Līdz 
2014. gada septembrim norādījumi tika pārskatīti.

45 
Tomēr šajā revīzijā ietverto dalībvalstu pārstāvji apliecināja, ka sarunu laikā Komi-
sija sniedza formālu un neformālu palīdzību, un sadarbību ar Komisiju raksturoja 
kā kopumā konstruktīvu. Par sarunām atbildīgie Komisijas darbinieki regulāri 
apmeklēja dalībvalstis un uzturēja regulārus sakarus ar valstu iestādēm.

izpildes metodiku un saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1299/2013 attiecībā uz 
īstenošanas ziņojumu paraugu 
saistībā ar mērķi “Eiropas 
teritoriālā sadarbība” (OV L 38, 
13.2.2015., 1. lpp.).

34 Horvātijas ERAF valsts DP, Īrijas 
ESF valsts DP, Rumānijas ERAF 
un ESF valsts DP un Rumānijas 
ERAF reģionālā DP.
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Neraugoties uz grūtībām, Komisija pieņēma PN un 
DP regulā noteiktajā termiņā

46 
Komisijai jāsagatavo apsvērumi par PN un DP triju mēnešu laikā no to iesnieg-
šanas dienas35. Atbildot uz šiem apsvērumiem, dalībvalsts sniedz Komisijai 
visu vajadzīgo papildu informāciju un vajadzības gadījumā dokumentu 
pārskata. Ja dalībvalsts ir pienācīgi ņēmusi vērā visus Komisijas apsvērumus, 
četru mēnešu laikā pēc PN iesniegšanas Komisija pieņem lēmumu to ap-
stiprināt36. Tāpat arī Komisija apstiprina katru DP ne vēlāk kā sešus mēnešus 
pēc tam, kad to iesniegusi attiecīgā dalībvalsts, ar noteikumu, ka ir pienācīgi 
ņemti vērā visi Komisijas apsvērumi37. Laika periods no dienas, kad Komisija 
nosūta apsvērumus dalībvalstij, līdz dienai, kad dalībvalsts atkārtoti iesniedz 
DP, kuru var pieņemt (t. i., tajā pienācīgi ņemti vērā Komisijas apsvērumi)38, 
regulā noteiktajā termiņā netiek ieskaitīts.

47 
Komisija 2013. gada sākumā norādīja dalībvalstīm, ka tā plāno pieņemt 
visus PN 2014. gada sākumā un visas DP — līdz 2014. gada jūlija beigām39. 
Tomēr Palātas veiktā analīze atklāja, ka pēdējais PN tika pieņemts 2014. gada 
novembrī un pēdējā DP — 2015. gada decembrī. Kohēzijas politikas tiesību 
aktu kopuma novēlotā pieņemšana aizkavēja PN un DP pieņemšanu Komi-
sijas sākotnēji plānotajā termiņā. Turklāt pirmie PN Komisijai tika iesniegti 
2014. gada janvārī un pirmās DP — 2014. gada martā. Tāpēc par šiem PN un 
DP tika uzsāktas neformālas sarunas, pirms tika oficiāli pieņemtas attiecīgās 
regulas.

Partnerības nolīgumi

48 
Visi PN tika iesniegti tiesību aktos noteiktajā termiņā (līdz 2014. gada aprī-
lim). Sarunas par PN norisinājās ātrāk nekā 2007.–2013. gada periodā. Pēdējie 
PN tika pieņemti tikai kādu mēnesi vēlāk nekā pēdējais VSID, lai gan sarunas 
sākās divarpus mēnešus vēlāk (sk. 4. attēlu).

35 Regula (ES) Nr. 1303/2013, 
16. panta 1. punkts un 
29. panta 3. punkts par 
attiecīgi PN un DP.

36 Regula (ES) Nr. 1303/2013, 
16. panta 2. punkts.

37 Regula (ES) Nr. 1303/2013, 
29. panta 4. punkts.

38 Regula (ES) Nr. 1303/2013, 
3. pants.

39 ESI fondu ĢD (Reģionālās 
politikas un pilsētpolitikas ĢD/
WD Ares (2013)) 
ģenerāldirektoru vēstule 
dalībvalstīm.
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Darbības programmas

49 
Eiropas Parlaments 2014. gada novembrī mudināja Komisiju un dalībvalstis 
“pielikt lielākas pūles ar mērķi vajadzības gadījumā ātri palielināt darbības prog-
rammu kvalitāti, lai nodrošinātu, ka pēc iespējas vairāk programmu ir “gatavas 
pieņemšanai” līdz 2014. gada 31. decembrim”40, t. i., pirms jaunās Komisijas iecel-
šanas. Līdz 2014. gada decembra beigām tika pieņemtas 198 no 311 DP (izņemot 
ETS darbības programmas) saistībā ar mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbi-
nātībai” (64 %), turklāt gandrīz visas (151) tika pieņemtas decembrī. Iepriekšējā 
2007.–2013. gada plānošanas periodā līdz attiecīgajam mēnesim (2007. gada 
decembrim) tika pieņemti 98 % no visām DP. Iemesls galvenokārt bija kavēšanās 
ar tiesību aktu kopuma pieņemšanu.

50 
Lielāko daļu DP projektu (85 %) dalībvalstis iesniedza tiesību aktos noteiktajā 
termiņā. Triju mēnešu laikā pēc PN iesniegšanas Komisija nevarēja sākt oficiālās 
sarunas par 15 % DP.

40 Eiropas Parlamenta 2014. gada 
24. novembra rezolūcijas 
priekšlikums par 2014.–
2020. gada kohēzijas politikas 
sākšanas novilcinājumu 
(B8–0281/2014).
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4.
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tt
ēl

s Sarunas par PN/VSID un DP1 (laiks starp pirmā dokumenta iesniegšanu un pēdējā 
apstiprināšanu) — 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada periodu salīdzinājums

1  2007.–2013. gada plānošanas perioda analīzē nav ietverta Horvātija, jo Eiropas Savienībā tā iestājās 2013. gadā. Tajā nav ietvertas arī IPA un 
FEAD darbības programmas, kas nav pieņemtas saskaņā ar KNR attiecībā uz ERAF, ESF un KF.

2 Ņem vērā 2 % netipisku DP.
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800
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2009. g. | 2010. g.2008. g. | 2009. g.2007. g. | 2008. g.

Annahme ETZ-OP

423
dienas

Annahme OP 
(ohne ETZ)

342
dienasAnnahme NSRP

1 026
dienas2

ETS DP pieņemšana 599
dienas

703
dienas

DP pieņemšana 
(izņemot ETS)

312 
dienasPN pieņemšana 

2006. g. | 2007. g.

2016. g. | 2017. g.2013. g. | 2014. g. 2015. g. | 2016. g.2014. g. | 2015. g.
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51 
Lai pabeigtu sarunas par DP un to pieņemtu, 2014.–2020. gada periodā bija va-
jadzīgi vidēji astoņi mēneši. Vidējais pieņemšanas laiks ir salīdzināms ar 2007.–
2013. gada periodu — no DP iesniegšanas līdz tās pieņemšanai vajadzēja par 
aptuveni 24 dienām vairāk: 241 diena salīdzinājumā ar 217 dienām (sk. 5. attēlu).

5.
 a

tt
ēl

s Vidējais DP pieņemšanas laiks1 kalendārajās dienās (no programmas sākotnējās 
iesniegšanas līdz tās galīgajai pieņemšanai)

1  Šajā analīzē nav ņemtas vērā IPA un FEAD darbības programmas, kuras nav pieņemtas saskaņā ar Kopīgo noteikumu regulu un kurās netiek 
ņemts vērā nogaidīšanas periods.

Avots: Komisijas dati, kurus pielāgojusi ERP.
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52 
Sarunas par dažām darbības programmām 2007.–2013. gada periodā ilga gan-
drīz trīs gadus. Pašreizējā plānošanas periodā (2014.–2020. g.) šādi gadījumi nav 
bijuši. Maksimālais laiks no DP sākotnējās iesniegšanas līdz galīgajai pieņemša-
nai saistībā ar mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” salīdzinājumā 
ar 2007.–2013. gada periodu samazinājās par 32 % (no 102641 līdz 703 dienām). 
Konkrēti, sarunām par ETS darbības programmām vajadzīgais laiks bija ievērojami 
īsāks (599 dienas salīdzinājumā ar 800 dienām). Šajā ziņā nav ņemts vērā KNR no-
teiktais nogaidīšanas periods (sk. 46. punktu). Attiecībā uz revīzijā pārbaudītajām 
DP 52 % no šā laika dalībvalstis pavadīja, pārskatot DP, kas pēc tam tika atkārtoti 
iesniegtas Komisijai (sk. 55. punktu).

Papildu prasības, IT problēmas un sarežģītais 
apstiprināšanas process bija iemesli ieilgušajām sarunām par 
partnerības nolīgumiem un darbības programmām

53 
Dažos gadījumos PN un DP netika pieņemtas regulās noteiktajos termiņos. Palāta 
konstatēja gadījumus, kad Komisija nebija ievērojusi termiņus apsvērumu nosūtī-
šanai dalībvalstīm (trīs mēneši). Tas attiecas uz vienu no pieciem pārbaudītajiem 
PN (ar Horvātiju) un uz septiņām no 14 pārbaudītajām DP (Īrijas, Polijas un Spāni-
jas DP)42.

54 
Dalībvalstu iesniegtajos DP projektos tika konstatētas arī būtiskas kvalitātes prob-
lēmas, tāpēc Komisija pieprasīja programmās veikt izmaiņas. Piemēram, Komisija 
nosūtīja apsvērumus attiecībā uz visām 14 pārbaudītajām DP, un dalībvalstīm šīs 
DP bija vidēji trīs reizes atkārtoti jāiesniedz Komisijai.

41 Piecas darbības programmas 
tika pieņemtas 2008. un 
2009. gadā. Ja šīs programmas 
neņem vērā, maksimālais 
ilgums būtu bijis 423 dienas.

42 KIK Nr.: 2014IE16RFOP001, 
2014IE16RFOP002, 
2014PL16RFOP001, 
2014PL05M9OP001, 
2014PL16M2OP012, 
2014ES16RFOP001, 
2014ES05SFOP002 un 
2014ES16RFOP003.
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55 
Šī kavēšanās un DP pieņemšanai vajadzīgā laika pieaugums liecina par to, ka 
sarunas bija sarežģītākas nekā iepriekšējā plānošanas periodā. Palāta konstatēja 
vairākus iemeslus.

- Papildu prasības. Bija vairāki jauni temati, kas iepriekš sarunās netika 
ietverti. Tam acīmredzami bija vajadzīgs vairāk laika. Piemēram, tika ietverts 
pienākums vienoties par ex ante nosacījumiem, tāpēc Komisijas darbiniekiem 
bija sīki jāanalizē noteiktas dalībvalstu politikas jomas. Sarunās tika ietverta 
arī prasība skaidrāk izklāstīt intervences loģiku un darbības rezultātu satvaru, 
bet tam bija vajadzīgas padziļinātas diskusijas, lai īstenošanai atlasītu tādus 
intervences pasākumus, kuriem ir lielākā ietekme uz ES politiku. Turklāt dar-
bības rādītāji attiecībā uz iznākumu un rezultātiem tika apspriesti uzreiz kopā 
ar DP, nevis kā iepriekšējā plānošanas periodā, kad par tiem varēja vienoties 
vēlākā posmā.

- IT problēmas. Formālā elektroniskā informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm 
un Komisiju sarunu laikā tika veikta, izmantojot jauno sistēmu SFC2014. Saru-
nās par DP šis IT rīks bija jāizmanto obligāti43. To izlaida 2014. gada janvārī, lai 
gan pilnībā darboties tas sāka tikai vēlāk. Pirmajā darbības gadā tika izlaistas 
19 dažādas SFC2014 versijas, lai atrisinātu problēmas. Visas šīs revīzijas vaja-
dzībām apmeklētās dalībvalstis ziņoja par problēmām šā rīka izmantošanā, 
un četras no tām norādīja, ka laikā, kad tās iesniedza savus PN, sistēma pilnī-
bā nedarbojās.

- Komisijas apsvērumi par DP projektiem ir jāapstiprina. Atšķirībā no 
iepriekšējiem periodiem Komisijas apsvērumi par DP projektiem bija jāpie-
ņem komisāru kolēģijai44. Tāpēc gadījumos, kad par dalībvalsts iesniegtajiem 
dokumentiem Komisijai bija jāsniedz apsvērumi, vajadzēja rīkot vismaz trīs 
apspriedes starp dienestiem un dienestos: vienu, lai apkopotu apsvērumus 
no visiem attiecīgajiem dienestiem, otru, lai apstiprinātu dalībvalstij nosū-
tāmos apsvērumus, un trešo, lai pieņemtu DP. Palāta konstatēja, ka kopumā 
starp dienestiem notika 896 apspriedes (vidēji trīs par katru darbības prog-
rammu), kas bija saistītas ar sarunām par DP un to pieņemšanu.

43 Regula (ES) Nr. 184/2014.

44 Iepriekšējā plānošanas 
periodā komisāru kolēģijai bija 
jāpieņem tikai galīgās DP, bet 
ne apsvērumi.
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Partnerības nolīgumi palīdzēja kohēzijas izdevumus 
koncentrēt uz stratēģiju “Eiropa 2020”

56 
Partnerības nolīgumi bija jāizstrādā, pamatojoties uz skaidri formulētu interven-
ces loģiku, kuras mērķis ir izvairīties no finansējuma pārmērīgas sadrumstalotī-
bas. Dalībvalstīis nosaka galvenās attīstības un investīciju vajadzības un partnerī-
bas nolīgumos ietver tās, kas ir attiecināmas uz TM, kuri iepriekš noteikti Kopīgo 
noteikumu regulā un izriet no stratēģijas “Eiropa 2020”. Pastiprināti izmantojot 
intervences loģiku, līdzekļi jāpiešķir tām jomām, kurās saskaņā ar KVAI un da-
lībvalstu veikto analīzi ir vajadzīgi publiskās intervences pasākumi un/vai kur ir 
lielākais izaugsmes potenciāls. Finanšu piešķīrumam jāatbilst partnerības nolīgu-
mos izklāstītajiem mērķiem un jāļauj sasniegt dalībvalstu vēlamos rezultātus. Pēc 
tam darbības programmās ir jāapraksta attiecīgās valsts vai reģionālās attīstības 
vajadzības, kas tiek risinātas, kā arī finanšu piešķīrums, vienlaikus saglabājot 
atbilstību PN saturam.

57 
Komisija var pieprasīt pārplānot PN un attiecīgās DP, ja tas ir vajadzīgs, lai palīdzē-
tu īstenot attiecīgos KVAI un Padomes ieteikumus vai makroekonomikas korekci-
ju programmas45. Tomēr pārplānošanas pilnvaras Komisija paredz izmantot tikai 
ārkārtas gadījumos46.

58 
KVAI tiek atjaunināti katru gadu, taču pamatā esošajām problēmām parasti ir 
ilgtermiņa raksturs, un gadu no gada tās būtiski nemainās. 2014. gadā vairāk 
nekā divas trešdaļas no 157 KVAI vismaz kaut kādā mērā bija saistītas ar kohēzijas 
politiku.

59 
Attiecībā uz visām piecām šajā revīzijā ietvertajām dalībvalstīm Palāta pārbaudīja, 
vai to partnerības nolīgumos bija ietverti visi būtiskie aspekti un sniegta node-
rīga analīze par dalībvalstu attīstības un investīciju vajadzībām. Pēc tam Palāta 
noteica, vai sarunās starp Komisiju un dalībvalstīm tika panākta vienošanās par 
finansējuma koncentrēšanu uz tematiskajiem mērķiem, kuri izriet no stratēģijas 
“Eiropa 2020”, un vai sarunās tika ievērotas regulās noteiktās finansējuma nodalī-
šanas prasības. Palāta arī salīdzināja sarunu iznākumu ar to, kā noslēdzās sarunas 
2007.–2013. gada periodā. Visbeidzot, Palāta pārbaudīja, vai partnerības nolīgu-
mos ir skaidri norādīti sasniedzamie rezultāti, un to, cik lielā mērā šie rezultāti ir 
saistīti ar ES finansējumu.

45 Regula (ES) Nr. 1303/2013, 
23. pants.

46 “Norādes par to, kā 
piemērojami Regulas (ES) 
1303/2013 23. pantā 
paredzētie pasākumi, kuri 
saista Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu efektivitāti ar 
pareizu ekonomikas 
pārvaldību”, 
COM(2014) 494 final, 30.7.2014.
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Partnerības nolīgumi nosaka budžeta piešķīrumu 
tematiskajiem mērķiem un investīciju prioritātēm

Partnerības nolīgumos ir sniegta analīze par attīstības vajadzībām 
un izdevumu prioritātēm dalībvalstīs

Pārbaudītajos partnerības nolīgumos bija ietverti visi vajadzīgie būtiskie 
aspekti

60 
PN ir apjomīgi dokumenti. Piemēram, partnerības nolīgumam ar Horvātiju ir 
466 lappuses, ar Rumāniju — 461 lpp., ar Spāniju —368 lpp., ar Īriju — 265 lpp. un 
ar Poliju — 244 lpp. Partnerības nolīgumos sniegtās informācijas struktūra, veids 
un detalizācijas pakāpe dažādās dalībvalstīs būtiski atšķiras. Atšķirībā no darbības 
programmām obligāta veidne regulās nav noteikta, bet Komisija sniedza PN veid-
nes projektu un norādījumus par saturu (sk. 19. punktu).

61 
Visu piecu šajā revīzijā ietverto dalībvalstu PN pārbaude atklāja, ka tajos visos

- ir pamatota TM izvēle, ņemot vērā noteiktās vajadzības attīstības un inves-
tīciju jomā, un ievērotas tematiskās koncentrācijas prasības, kas izklāstītas 
konkrētu fondu regulās47;

- ir sniegta informācija par ESI fondu indikatīvo sadalījumu katram TM;

- ir noteikti galvenie plānotie rezultāti katram TM un

- norādītas DP, kas veicina rezultātu sasniegšanu.

47 Saistībā ar ESF tās attiecas tikai 
uz tematiskās koncentrācijas 
prasībām sociālās iekļaušanas 
jomā.
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62 
Tomēr Palāta konstatēja, ka Polijas un Spānijas PN ietvertais kopējais finanšu 
piešķīrums pa tematiskajiem mērķiem neatbilda attiecīgajiem datiem darbības 
programmās. Saistībā ar ERAF revidenti konstatēja arī to, ka Komisija saskarsies ar 
problēmām finansējuma koncentrācijas prasību izpildes uzraudzībā, ja nesaņems 
papildu finanšu informāciju no dalībvalstīm.

Komisija analizēja ar finansējumu saistītās problēmas un prioritātes un 
savus apsvērumus nosūtīja dalībvalstīm pirms oficiālajām sarunām par 
PN un DP

63 
Savos nostājas dokumentos Komisija analizēja galvenās problēmas un noteica 
attiecīgās finansējuma prioritātes katrai dalībvalstij. Tajos ir arī sniegta atsauce 
uz KVAI, kurus Padome izdeva 2012. gadā (sk. 9. punktu). Attīstības vajadzību un 
investīciju prioritāšu noteikšanas procesā notika plašas diskusijas un sagatavoša-
nās darbi dalībvalstīs, kā arī sarunas starp Komisiju un dalībvalstīm.

Dalībvalstis partnerības nolīgumos noteica attīstības un investīciju 
vajadzības

64 
Palātas veiktā pārbaude atklāja, ka, pamatojoties uz Komisijai tajā laikā pieeja-
majiem pierādījumiem, partnerības nolīgumos ir sniegta analīze par situāciju 
saistībā ar katru atlasīto TM, uz kuras pamata varētu noteikt izdevumu prioritātes. 
Piemēri ir sniegti 4. izcēlumā.
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 iz
cē

lu
m

s Partnerības nolīgumi — analīze par valsts situāciju saistībā ar TM

“Pētniecība” (1. TM)

Katra dalībvalsts sniedza informāciju par pētniecības un attīstības intensitāti un uzņēmumu izdevumiem šajā 
jomā. Partnerības nolīgumos ir dažādā līmenī aprakstīts arī valsts sniegums iznākuma ziņā, ko novērtē ar tā-
diem faktoriem kā patenti, zinātniskās publikācijas un cilvēku potenciāls pētniecības un attīstības jomā, saikne 
un sadarbības līmenis starp pētniecības organizācijām un uzņēmumiem, kā arī valsts pozīcija Eiropas inovāci-
jas rezultātu pārskatā (EIS)48.

Pamatojoties uz to, dalībvalstis savos PN noteica vispārējo investīciju vajadzību aplēses attiecībā uz 1. TM. Īrijai 
šīs investīciju vajadzības nebija skaidri formulētas, bet tās varēja izsecināt no analīzes un plānotajiem stratē-
ģiskajiem rezultātiem. Polija, Rumānija un Horvātija norādīja, ka papildus finansiālajam atbalstam ir vajadzīgi 
strukturāli un/vai normatīvi pielāgojumi, lai stimulētu pētniecības un attīstības darbību izstrādi. Tomēr Palāta 
konstatēja, ka tika sniegta tikai ierobežota informācija par pamatā esošajiem cēloņiem un ka partnerības nolī-
gumos nebija sīki norādīts, kādas strukturālas izmaiņas ir vajadzīgas. Taču partnerības nolīgumi atbilst Kopīgo 
noteikumu regulā definētajām minimālajām prasībām.

“Nodarbinātības veicināšana” (8. TM)

Katras dalībvalsts PN ir aplūkotas ar 8. TM saistītās konkrētās problēmas. Visās revīzijā ietvertajās valstīs tika 
norādīts uz tādu problēmu kā augsts jauniešu bezdarba līmenis. Īrijā un Spānijā tika uzsvērts augsts vispārē-
jais bezdarba līmenis, turklāt Īrijas problēma bija ilgtermiņa bezdarba pieaugums. Viena no Polijas galvenajām 
problēmām bija zemais vispārējais dalības līmenis darba tirgū (īpaši attiecībā uz sievietēm un vecākiem cilvē-
kiem). Rumānijas PN tika uzsvērta vajadzība palielināt romu, vecāku cilvēku, sieviešu un personu ar invaliditāti 
dalību darba tirgū. Polija, Rumānija un Horvātija norādīja uz vajadzību uzlabot valsts nodarbinātības dienestu 
efektivitāti.

48 Eiropas Komisija, GROW ĢD, 2014. gads, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_lv

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_lv
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Pārbaudītajos partnerības nolīgumos bija ietverti gandrīz visi 
tematiskie mērķi, kas izriet no stratēģijas “Eiropa 2020”

65 
Visas piecas dalībvalstis savos PN bija ietvērušas gandrīz visus TM. Polija, Rumāni-
ja un Horvātija ietvēra visus TM, Spānija — 1. līdz 10. TM, un Īrija — visus, izņemot 
7. un 11. TM.

66 
Tādējādi nebija skaidras saiknes starp atsevišķiem KVAI un līdzekļu piešķiršanu. 
Pārbaudītās dalībvalstis pamatoja līdzekļu piešķiršanu tematiskajiem mērķiem, 
galvenokārt balstoties uz finansējuma nodalīšanas prasībām un arī ņemot vērā 
noteiktās valstu vajadzības, kā arī KVAI 2012. un 2013. gadam. Turklāt joprojām 
nav skaidrs, vai tematiskajiem mērķiem piešķirto līdzekļu daļa ir pietiekama, lai 
apmierinātu noteiktās vajadzības, un vai tā ļauj sasniegt dalībvalstu vēlamos 
rezultātus.

Sarunas par PN bija efektīvas attiecībā uz izdevumu 
nodalīšanu stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem

Konkrētu fondu regulās noteiktās tematiskās koncentrācijas 
prasības tika izpildītas

ERAF — 1. līdz 4. tematiskais mērķis

67 
Kopumā visas 28 ES dalībvalstis aptuveni 62 % no sava ERAF piešķīruma novirzīja 
1. līdz 4. tematiskajam mērķim. Palātas veiktā analīze atklāja arī to, ka budžeta 
piešķīrumi katrai dalībvalstij pārsniedza minimālo robežlielumu (50 %) mazāk 
attīstītiem reģioniem.
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68 
ERAF finansējums visās piecās revīzijā pārbaudītajās dalībvalstīs koncentrējās uz 
šādām jomām: pētniecība un inovācija (1. TM), IKT (2. TM), MVU konkurētspēja 
(3. TM) un pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni (4. TM). Kon-
krētu fondu regulās ir noteiktas minimālās koncentrācijas prasības noteiktiem 
TM (sk. 1. izcēlumu). Palātas veiktā analīze atklāja, ka tematiskās koncentrācijas 
prasības PN līmenī pat tika pārsniegtas (sk. 2. tabulu).

2.
 ta

bu
la Tematiskās koncentrācijas prasības attiecībā uz ERAF pa 

dalībvalstīm PN līmenī

ERAF 1., 2., 3. un 4. TM

Vairāk attīstītie reģioni Pārejas reģioni Mazāk attīstītie reģioni

Noteiktais minimums 80 % 60 % 50 %

ES1 81 % 63 % 56 %

HR Neattiecas Neattiecas 61 %

IE 91 % Neattiecas Neattiecas

PL2 70 % Neattiecas 58 %

RO 84 % Neattiecas 51 %

ERAF 4. TM (klimata pārmaiņas)

Vairāk attīstītie reģioni Pārejas reģioni Mazāk attīstītie reģioni

Noteiktais minimums 20 % 15 % 12 %

ES 20 % 17 % 18 %

HR Neattiecas Neattiecas 13 %

IE 22 % Neattiecas Neattiecas

PL3 24 % Neattiecas 24 %

RO 48 % Neattiecas 60 %

1  Dati par Spāniju nav salīdzināmi ar DP, jo tajās reģioni ir klasificēti pēc KNR noteiktajiem kritēri-
jiem, nevis atbilstoši ERAF regulā minētajiem izņēmumiem.

2 Prasības izpildītas, pamatojoties uz ERAF regulas 4. panta 1. punktā noteiktajiem izņēmumiem.

3 Prasības izpildītas, pamatojoties uz ERAF regulas 4. panta 3. punktā noteiktajiem izņēmumiem.

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas IT lietotņu Infoview un SFC2014 datiem.
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69 
Palāta norāda, ka attiecībā uz tām dalībvalstīm, kuras izmanto ERAF regulā 
noteiktos izņēmumus49, darbības programmās pieejamā finanšu informācija ne 
vienmēr ļauj noteikt, vai tematiskās koncentrācijas prasības ir ievērotas (sk. 2. ta-
bulu). Šādos gadījumos tematiskās koncentrācijas vajadzībām un atbilstoši NUTS 
2. līmeņa reģionu klasifikācijai, ko izmanto plānošanā50, reģionus klasificē atšķirī-
gi. Ja Komisija nesaņems papildu informāciju no dalībvalstīm, tā nespēs uzraudzīt 
tematiskās koncentrācijas prasību izpildi.

ESF — 8. līdz 10. tematiskais mērķis

70 
Attiecībā uz ESF lielākā daļa līdzekļu (30,7 miljardi EUR jeb aptuveni 37 %) tika 
piešķirta 8. TM; 10. TM “Izglītība” saņēma 27,1 miljardu EUR (aptuveni 33 %). 
Kopumā visas ES dalībvalstis aptuveni 26 % no sava ESF piešķīruma novirzīja 
9. tematiskajam mērķim. Visas piecas revīzijā pārbaudītās dalībvalstis mērķim “So-
ciālā iekļaušana” (9. TM) piešķīra 22 % līdz 36 %, kas atkal ievērojami pārsniedza 
konkrētu fondu regulās noteiktās minimālās prasības (sk. 3. tabulu).

3.
 ta

bu
la Tematiskās koncentrācijas prasības attiecībā uz 9. TM 

revīzijā pārbaudītajās dalībvalstīs

Noteiktais minimums 20 %

ES 27 %

HR 23 %

IE 36 %

PL 22 %

RO 26 %

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas IT lietotņu Infoview un SFC2014 datiem.

49 Regula (ES) Nr. 1301/2013, 
4. pants.

50 Regula, (ES) Nr. 1303/2013, 
90. pants.
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71 
Palātas veiktā analīze liecina, ka Komisija un dalībvalstis DP līmenī finansējumu 
efektīvi nodalīja prioritātēm, kas izriet no stratēģijas “Eiropa 2020”. Sarunās par 
DP tam bija tieša ietekme uz intervences loģiku un ar iznākumu saistīto darbības 
rādītāju mērķvērtībām, jo vairumā gadījumu mērķvērtības aprēķina, izmantojot 
vienības izmaksas, ko nosaka, pamatojoties uz iepriekšēju pieredzi.

Finansējums 2014.–2020. gada periodā vairāk nekā iepriekšējos periodos ir 
vērsts uz “gudru un integrējošu izaugsmi”

72 
Kopumā sarunās starp Komisiju un visām 28 ES dalībvalstīm tika panākta vieno-
šanās par finansējuma lielāku koncentrēšanu uz stratēģijas “Eiropa 2020” prio-
ritātēm: prioritātei “Integrējoša izaugsme” (8.–11. TM) to palielināja par gandrīz 
8 %, savukārt finansējums prioritātei “Ilgtspējīga izaugsme” (4.–7. TM) samazinā-
jās par gandrīz 4 % (sk. 6. attēlu).Tematisko mērķu attiecināšana uz stratēģijas 
“Eiropa 2020” prioritārajām jomām (gudra, ilgtspējīga un integrējoša izaugsme) 
regulās nav noteikta51. To ieviesa Komisija vairākos dokumentos, kas publicēti 
kopš 2014. gada52.

73 
Finansējuma piešķīrums 4. tematiskajam mērķim “Ekonomika ar zemu oglekļa 
emisijas līmeni” 2014.–2020. gada plānošanas periodā tika ievērojami palielināts 
par aptuveni 22,4 miljardiem EUR (57 %). Tajā pašā laikā tika būtiski samazināts fi-
nansējums 6. TM “Saglabāt un aizsargāt vidi un veicināt resursefektivitāti”, kuram 
piešķīrums samazinājās par 10,6 miljardiem EUR (-30 %), un 7. TM “Transports”, 
kuram piešķīrums samazinājās par 16,9 miljardiem EUR (-29 %). Attiecībā uz šajā 
revīzijā aplūkotajiem TM kopējais piešķīrums 1. tematiskajam mērķim “Pētniecī-
ba” tika samazināts par 8,4 miljardiem EUR (-20 %), savukārt 8. TM “Nodarbinātī-
bas veicināšana” —palielināts par 10,3 miljardiem EUR (28 %) (sk. 6. attēlu).

51 Revīzijas palātas gada pārskats 
par budžeta izpildi 
2014. finanšu gadā, 
3.22. punkts.

52 Reģionālās politikas un 
pilsētpolitikas ĢD, “Eiropas 
strukturālie un investīciju 
fondi 2014.–2020. gadā — 
oficiālie teksti un komentāri”, 
2015. gada novembris.
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6.
 a

tt
ēl

s ERAF, ESF (ietverot JNI) un KF līdzekļu piešķīrums stratēģijai “Eiropa 2020” — 
2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas periodu salīdzinājums

miljoni EUR

Integrējoša 
izaugsme 

(8.–11. TM)

Ilgtspējīga 
izaugsme

(4.–7. TM)

Gudra 
izaugsme 

(1.–3. TM)

8 %
6 %
4 %
2 %
0 %

-2 %
-4 %

7 853

-5 221596

11. TM10. TM9. TM8. TM7. TM6. TM5. TM4. TM3. TM2. TM1. TM

70 %

50 %

30 %

10 %

-10 %

-30 %

2 337

4 788-

88-

10 393

16 926-

111-

22 432

9 842

833-

8 412-

10 616-

Piezīme. Plānošanas periodu finanšu dati nav tieši salīdzināmi. Palātas aplēses pamatā ir finanšu dati par 2007.–2013. gadu, kurus kodējusi un uz 
tematiskajiem mērķiem retrospektīvi attiecinājusi Komisija.

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas IT lietotnes Infoview un Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ĢD datiem.
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Revīzijā pārbaudītās dalībvalstis partnerības nolīgumos 
ir noteikušas galvenos sasniedzamos rezultātus, bet šim 
nolūkam papildus ES finansējumam būs vajadzīgs arī būtisks 
valsts ieguldījums

74 
Dalībvalstis savos PN apraksta atlasītos TM un nosaka galvenos sagaidāmos 
intervences pasākumu rezultātus attiecībā uz katru ESI fondu (sk. 2. izcēlumu). 
Kopumā Palāta uzskata, ka 1. un 8. tematiskajam mērķim noteiktos sagaidāmos 
rezultātus visos pārbaudītajos PN var sasaistīt ar aprakstītajām vajadzībām un 
problēmām. Tomēr līmenis, cik lielā mērā informācija par gaidāmajiem rezultā-
tiem ir detalizēta un kvalitatīva, starp pārbaudītajiem PN atšķiras:

- Īrijas partnerības nolīgumā ir tieši pārfrāzēti darbības programmām noteiktie 
rezultāti;

- Horvātijas, Spānijas un Rumānijas PN ir noteiktas finansējuma prioritātes kat-
ram TM un aprakstīti sagaidāmie rezultāti attiecībā uz katru fondu (ERAF, ESF, 
KF). Turklāt Spānijas PN ir noteikti konkrēti mērķi, kas ir kopīgi visām ESF un 
ERAF darbības programmām, un bija prasība visās DP izmantot tikai šos kon-
krētos mērķus, un

- Polijas PN ir noteikti kopējie konkrētie mērķi 1. un 8. TM, un tie ir sadalīti 
pa finansējuma prioritātēm un attiecīgajiem sagaidāmajiem rezultātiem 
(sk. 5. izcēlumu).

Saikne starp investīciju vajadzībām un mērķa “Nodarbinātības veicināšana” (8. TM) 
rezultātiem — Polijas piemērs

Kā vienu no problēmām, kas skar darba tirgu, Polija norādīja sieviešu zemo nodarbinātības līmeni. Viena no 
aktuālākajām problēmām, kas neļauj sievietēm atgriezties darba tirgū, ir bērnu aprūpes ierobežotā pieeja-
mība. Polija vēlas izmantot ESI fondus, lai palielinātu aprūpes pieejamību bērniem vecumā līdz trim gadiem 
un tādējādi uzlabotu sieviešu nodarbinātības iespējas. Tas ir plānotais rezultāts, kas norādīts partnerības 
nolīgumā.
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s
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75 
Palāta konstatēja, ka visas pārbaudītās dalībvalstis savos PN bija noteikušas 
galvenos rezultātu rādītājus attiecībā uz 1. un 8. TM, lai novērtētu ar plānotajām 
investīcijām sasniedzamos rezultātus (sk. IV pielikumu). Trijos no pieciem pār-
baudītajiem PN visi rezultātu rādītāji attiecībā uz 1. un 8. TM ir norādīti kopā ar 
skaitliski izteiktu atsauces vērtību un mērķvērtību. Spānija sniedza kvalitatīvu 
aprakstu par paredzamajām izmaiņām trijos no četriem rezultātu rādītājiem attie-
cībā uz 8. TM53. Īrija savā PN nenorādīja ne atsauces vērtības, ne arī mērķvērtības 
attiecībā uz 1. un 8. TM, bet tā vietā atsaucās uz DP. Atsauces vērtības un mērķus 
attiecībā uz 1. TM var izsecināt no ERAF darbības programmām, nevis no ESF dar-
bības programmām attiecībā uz 8. TM.

76 
Attiecībā uz 1. un 8. TM visas pārbaudītās dalībvalstis, izņemot Īriju, kā stratēģisko 
rezultātu rādītājus izmantoja divus stratēģijas “Eiropa 2020” pamatmērķus: 3 % no 
IKP (publiskais un privātais sektors kopā) ir jāiegulda pētniecībā un attīstībā/ino-
vācijā, un 75 % iedzīvotāju vecumā no 20 līdz 64 gadiem ir jābūt nodarbinātiem. 
Palāta arī konstatēja, ka, ja bija minēti šie mērķi, tie atbilda valsts reformu prog-
rammām, tādējādi stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus padarot par valsts mērķiem.

77 
Kopējais ERAF piešķīrums 1. tematiskajam mērķim visās 28 ES dalībvalstīs ir mazāk 
nekā 5 % no valstu kopējiem plānotajiem izdevumiem pētniecības un attīstības 
jomā 2014.–2020. gadā. Izdevumi pētniecībai no ERAF veido vairāk nekā 5 % no 
kopējiem valsts izdevumiem pētniecības un attīstības jomā54 15 dalībvalstīs. Visās 
pārējās dalībvalstīs tie ir nebūtiski. Vairāk nekā 25 % rādītājs šajā ziņā ir tikai Lie-
tuvā, Polijā, Igaunijā un Slovākijā, un vairāk nekā 50 % tikai Latvijā.

78 
Saskaņā ar Polijas PN ceturtā daļa no paredzamā rezultāta attiecībā uz 1. TM ir sa-
gaidāma tieši no ESI fondu intervences pasākumiem. Tas lielā mērā atbilst kopējo 
pētniecības un attīstības izdevumu attiecīgajai daļai. Neviena no pārējām dalīb-
valstīm nav skaitliski aprēķinājusi ESI fondu paredzamo ieguldījumu mērķvērtību 
sasniegšanā, jo Kopīgo noteikumu regulā tas nav prasīts (sk. IV pielikumu).

53 Revīzijas palātas gada pārskats 
par budžeta izpildi 
2015. finanšu gadā, 
3.59. punkts (OV C 375, 
13.10.2016.).

54 Pamatojoties uz Eurostat 
publikāciju “Total intramural 
R&D expenditure (GERD) by 
sectors of performance 2014” 
[Kopējie iekšējie pētniecības 
un attīstības izdevumi (GERD) 
pa darbības nozarēm 
2014. gadā].
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79 
Attiecībā uz aktīvu darba tirgus politiku aplēses rāda, ka ESI fondiem, it īpaši ESF, 
varētu būt lielāka ietekme, vismaz dažās dalībvalstīs. Piemēram, Rumānijā ESI fon-
du piešķīrums mērķim “Nodarbinātības veicināšana” (8. TM) vairāk nekā sešas rei-
zes pārsniedza valsts gada izdevumus aktīvai darba tirgus politikai (2014. gadā). 
Praksē finansējums aktīvai darba tirgus politikai Rumānijā ar ESI fondu palīdzību 
tiks būtiski palielināts.

80 
Pamatojoties uz PN analīzi, Palāta par acīmredzamu uzskata to, ka, lai sasniegtu 
lielāko daļu no šajos dokumentos izklāstītajiem rezultātiem, papildus ESI fon-
du izdevumiem būs vajadzīgs arī būtisks ieguldījums no valsts budžeta, kā arī 
papildu regulatīvie pasākumi un strukturālās reformas. Tajā pašā laikā, ja rezul-
tāts, piemēram, noteikts nodarbinātības līmenis, netiek sasniegts, tas var nebūt 
saistīts ar ESI fondu neveiksmīgu intervenci, bet gan ar faktoriem ārpus ESI fondu 
kompetences, tādiem kā nelabvēlīga sociālekonomiskā situācija un/vai neefektīva 
valsts politika.

Darbības programmās ir skaidrāk norādīti intervences 
pasākumu mērķi un to plānotā sasniegšana, tomēr tās 
ir sarežģītākas nekā iepriekšējā plānošanas periodā

81 
Darbības programmās ir konsekventi un saskaņoti jāizklāsta ES intervences pasā-
kumu pamatojums. Tajās ir jāapraksta attīstības un investīciju vajadzības, izaug-
smes potenciāls un risināmās problēmas un jānorāda vēlamo izmaiņu virziens, 
skaidri un saskaņoti nosakot sasniedzamos mērķus, risināmos uzdevumus un 
darbības izvirzīto mērķu īstenošanai.

82 
Tāpēc Palāta izskatīja 14 DP izlasi visās piecās šajā revīzijā ietvertajās dalībvalstīs 
un pārbaudīja, vai attīstības un investīciju vajadzības ir skaidri noteiktas un pa-
matotas ar pierādījumiem, vai izvirzītie mērķi saskaņotā veidā atbilst noteiktajām 
vajadzībām un vai ir sagaidāms, ka veiktās darbības palīdzēs sasniegt vēlamos 
rezultātus. Palāta arī aplūkoja 2014.–2020. gada DP vispārējo struktūru un tās 
ietekmi uz darbības rādītāju noteikšanu tieši nolūkā novērtēt mērķu un rezultātu 
sasniegšanu.
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Komisijai un dalībvalstīm vairumā gadījumu izdevās izstrādāt 
darbības programmas ar pamatotāku intervences loģiku 
nekā iepriekšējā plānošanas periodā

Darbības programmas parasti balstās uz pamatotāku intervences 
loģiku

83 
Revīzijai atlasīto DP analīze rāda, ka kopumā Komisijai un dalībvalstīm izdevās iz-
strādāt DP ar pamatotāku intervences loģiku. 6. izcēlumā ir sniegts piemērs tam, 
kā no DP var izsecināt saikni starp attīstības vajadzībām un konkrētiem mērķiem. 
Tomēr dažos gadījumos, lai pilnībā saprastu intervences loģiku, ir jāņem vērā 
arī citos plānošanas dokumentos (tādos kā PN vai ex ante novērtējumi) sniegtie 
aspekti.

Saikne starp attīstības un investīciju vajadzībām un konkrētiem mērķiem 
attiecībā uz 8.i investīciju prioritāti (piekļuve nodarbinātībai) saskaņā ar Spānijas 
DP “Nodarbinātība, apmācība un izglītība” 1.A, 1.B, 1.C un 1.D prioritāro virzienu

6.
 iz
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Rezultātu rādītāji ar 
atsauces vērtībām un 

mērķiem

Dalībnieki, kas, beidzot 
dalību, iegūst kvali�kāciju.

Dalībnieki, kas, beidzot 
dalību, ir nodarbināti, 
tostarp pašnodarbinātie.

Konkrētais 
mērķis

Uzlabot nodarbināmības 
iespējas, it īpaši 
bezdarbniekiem un/vai 
darba meklētājiem, tiem 
apgūstot un/vai atjauninot 
profesionālās iemaņas.

Vajadzības

Palielināt nodarbinātības iespējas 
darba meklētājiem un cilvēkiem, 
kurus skāris bezdarbs, tostarp 
ilgtermiņa bezdarbniekiem un 
vecākiem cilvēkiem.   

Uzlabot aktīvas nodarbinātības 
politikas efektivitāti, nodrošināt 
ietekmi uz dzimumu līdztiesību un 
samazināt nevienlīdzību, iesaistīt 
vairāk dalībnieku apmeklētību, lai 
uzlabotu viņu nodarbināmību.

Avots: ERP, pamatojoties uz Spānijas DP “Nodarbinātība, apmācība un izglītība”.
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84 
Komisija arī mudināja dalībvalstis izmantot loģisku sistēmu, lai labāk paskaidro-
tu darbības programmās ierosināto intervences pasākumu pamatojumu55. No 
revīzijas izlasē ietvertajām 14 DP 11 darbības programmās tika stilizēti attēlots, kā 
ar plānotajām darbībām tiks risinātas vajadzības un ar kādiem rādītājiem vislabāk 
var novērtēt noteiktos mērķus un rezultātus.

85 
Kopumā Palāta uzskata, ka 9 no 14 izlasē ietvertajām DP dalībvalstu noteiktie 
mērķi attiecībā uz 1. un 8. TM var būt saistīti ar noteiktajām attīstības un investīci-
ju vajadzībām.

Trūkumi konstatēti piecās no 14 pārbaudītajām DP

86 
Četrās DP dažām investīciju prioritātēm nevarēja noteikt saistību starp noteikta-
jiem mērķiem un attīstības vajadzībām. Piemēram, Palāta konstatēja, ka

- attīstības un investīciju vajadzības nebija pamatotas ar pierādījumiem par 
situāciju vai izvirzītie mērķi nebija vērsti uz noteiktajām vajadzībām (Rumāni-
ja56 un Spānija57). Tas rada risku, ka intervences pasākumi pienācīgi nerisinās 
būtiskākās vajadzības un publiskais finansējums tiks piešķirts neatbilstīgi;

- mērķi bija noteikti pārāk plaši, bieži vien tāpēc, ka tie attiecās uz vairākām 
uzlabojuma dimensijām vai aptvēra vairākus reģionus ar atšķirīgiem apstāk-
ļiem (Rumānija58 un Spānija59). Mērķi nav pietiekami konkrēti attiecībā uz to, 
ko tieši ir paredzēts mainīt ar darbības programmās ietvertajiem intervences 
pasākumiem (sk. 7. izcēlumu).

87 
Attiecībā uz trijām DP nav skaidrs, kā dažas darbības, kas ietvertas DP, palīdzēs 
sasniegt tās konkrētos mērķus un rezultātus. Dažos gadījumos šī saistība ir ne-
skaidra vai to nevar pamatot (Polija60, Rumānija61 un Spānija62).Tas norāda uz risku, 
ka publiskais finansējums var būt piešķirts neatbilstīgi vai nebūt pilnībā efektīvs.

55 Eiropas Komisija, “Eiropas 
kohēzijas politikas uzraudzība 
un novērtēšana”, ERAF, ESF, KF, 
pamatnostādņu dokuments 
par ex ante novērtēšanu, 
2014. gada janvāris, un 
norādījumu iedaļa referentiem 
“Intervences loģika”, 2. versija, 
18.9.2014.

56 ERAF reģionālā DP Rumānijai 
attiecībā uz 1. TM.

57 ERAF reģionālā DP Andalūzijai 
attiecībā uz 8. TM.

58 Rumānijas 
ESF DP “Cilvēkkapitāls”, 
8.v investīciju prioritāte.

59 Spānijas ERAF DP “Gudra 
izaugsme” un ERAF reģionālā 
DP Andalūzijai, 1. TM.

60 Polijas ESF DP “Zināšanas, 
izglītība, izaugsme”, 
IV prioritārais virziens, sociālā 
inovācija un starptautiskā 
sadarbība.

61 ERAF reģionālā DP, 
8.b investīciju prioritāte.

62 Spānijas ESF darbības 
programma “Nodarbinātība, 
apmācība un izglītība”, 
8.iii investīciju prioritāte, 6.A, 
6.B, 6.C un 6.D prioritārais 
virziens.
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Pārāk plaši definētu konkrētu mērķu piemēri (Rumānija un Spānija)

Divi63 no vienpadsmit konkrētiem mērķiem, ko Rumānija noteikusi darbības programmā “Cilvēkkapitāls”, ir 
definēti ļoti plaši. Piemēram, nav skaidri saprotams mērķis “Palielināt to darbinieku skaitu, kuri gūst labumu 
no jauniem cilvēkresursu pārvaldības rīkiem, metodēm, prakses u. c., kā arī no uzlabotiem darba apstākļiem, 
lai darbību pielāgotu tādu konkurētspējīgu tautsaimniecības nozaru dinamikai, kas apzinātas saskaņā ar valsts 
konkurētspējas stratēģiju / pārdomātas specializācijas jomām, kuras izraudzītas atbilstoši valsts pētniecības, 
attīstības un inovāciju stratēģijai”. Pretēji Komisijas norādījumiem64 nebūs iespējams izmērīt, kādas konkrētas 
izmaiņas ir panāktas ar ES atbalstu, proti, vai intervences pasākumi ir sekmējuši to darbinieku skaita pieaugu-
mu, kuri gūst labumu no jauniem rīkiem, vai to, kuri gūst labumu no jaunām metodēm vai uzlabotiem darba 
apstākļiem u. c.

Spānija izveidoja konkrētu mērķu sarakstu, kas valstī izmantojami visās ERAF un ESF darbības programmās. 
Tādējādi reģionu specifiskās un atšķirīgās problēmas tika iekļautas plašākos mērķos, kuri atspoguļoja dažā-
das plānoto sasniegumu dimensijas. Piemēram, 1. TM ietvaros ERAF darbības programmā “Gudra izaugsme” 
bija formulēts konkrēts mērķis “Pastiprināt pētniecības un attīstības jomu un izveidot, nostiprināt un uzlabot 
zinātniskās un tehnoloģiskās infrastruktūras”. Šajā gadījumā nav skaidrs, ko ir plānots sasniegt: pētniecības un 
attīstības jomas pastiprināšanu vai zinātnisko un tehnisko infrastruktūru izveidošanu, uzlabošanu vai nostipri-
nāšanu. Komisijas apsvērumos par partnerības nolīgumiem65 bija minēts, ka trūkst skaidrības un mērķtiecības, 
tomēr mērķi netika grozīti.

63 3.8. un 3.9. konkrētais mērķis.

64 Norādījumu iedaļa “Intervences loģika”, 5. lpp., 1. versija, 6.5.2013.: “Konkrēti mērķi (..) atspoguļo izmaiņas, tostarp izmaiņu virzienu, ko dalībvalsts 
cenšas sasniegt ar ES atbalstu.” Izmaiņām jābūt cik vien iespējams konkrētām, lai atbalstītā intervence sekmētu izmaiņas un lai tās ietekme būtu 
izmērāma. Tāpēc ERAF/KF ir ieteicams izraudzīties mērķi nevis “paaugstināt produktivitāti x reģionā” (jo tas ir atkarīgs no pārāk daudziem 
faktoriem), bet gan “paaugstināt y nozares produktivitāti x reģionā”.

65 59. apsvērums 2014. gada 16. jūlija dokumentā ar atsauci Ares (2014) 2366781 “Apsvērumi par partnerības nolīgumu ar Spāniju”: “Tie [konkrētie 
mērķi] ir stūrakmeņi, uz kuru pamata izstrādā programmas. Šajā aspektā ir jāuzsver, ka pašlaik definētie konkrētie mērķi nav pietiekami specifiski, 
lai būtu iespējams novērtēt izmaiņas atsauces situācijā, un tie neveidos pienācīgu pamatu atbilstošajiem rezultātu rādītājiem. Bieži vien ir 
noteikts nevis viens konkrēts mērķis, bet vairāki, un arī tāpēc jāveic vairākas darbības to īstenošanai. Konkrētajam mērķim jāietver tikai viens 
mērķis, un arī darbību skaitam jābūt ierobežotam (citādi būs grūti izsekot tā radītajai ietekmei ar attiecīgo rezultātu rādītāju palīdzību).”
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Darbības programmu struktūras dēļ palielinājās to 
darbības rādītāju skaits, kas jāuzrauga, un pieauga 
ziņošanas prasības

88 
DP 2014.–2020. gadam ir veidotas kā trīsdimensiju matricas, kurās apvienoti 
dalībvalstu individuāli noteiktie prioritārie virzieni, atlasītās investīciju prioritātes 
un aptverto reģionu veidi (sk. III pielikumu). Konkrētie mērķi un darbības rādītāji 
attiecībā uz iznākumu un rezultātiem ir sniegti šo elementu kombinācijai, t. i., 
katrai investīciju prioritātei, kas iekļauta prioritārajos virzienos. DP sarežģītība ir 
īpaši atkarīga no, pirmkārt, dalībvalstu noteikto prioritāro virzienu skaita un tajos 
ietverto investīciju prioritāšu skaita un, otrkārt, no konkrētu programmu rādītāju 
skaita, ko dalībvalsts noteikusi papildus kopējiem rādītājiem vai to vietā. Vēl viens 
faktors ir programmās ietverto dažādo reģionu veidu skaits.

89 
Spānijas ESF darbības programmā 8. TM ir ietverts 12 dažādos prioritārajos vir-
zienos (trijos galvenajos prioritārajos virzienos, kas iedalīti četros reģionu veidos), 
no kuriem katrs sīkāk iedalīts dažādās investīciju prioritātēs (no 1 līdz 4), kurām 
savukārt katrai ir atšķirīgs skaits konkrētu mērķu. Struktūras vienkāršošanas no-
lūkā Spānijas iestādes nolēma izmantot tikai četrus iznākuma un četrus rezultātu 
rādītājus, lai novērtētu darbības, kas ietvertas visos ar 8. TM saistītajos prioritāra-
jos virzienos.

Trīskāršojas ziņošanas prasības attiecībā uz iznākuma rādītājiem kohēzijas 
politikas jomā

90 
Saskaņā ar DP pašreizējo matricas struktūru ziņošanas prasības attiecībā uz iznā-
kuma rādītājiem pieaug par 196 % (ERAF) un 93 % (ESF), jo darbības programmās 
noteiktos rādītājus var izmantot dažādiem prioritārajiem virzieniem un inves-
tīciju prioritātēm. Turklāt prasība ziņot par rādītājiem pa reģionu kategorijām66 
ziņošanas prasības palielina vēl vairāk — par 23 % attiecībā uz ERAF un par 36 % 
attiecībā uz ESF (sk. 7. attēlu). Piemēram, Polijas ESF valsts darbības program-
mā sākumā tika noteikti 163 iznākuma rādītāji. Tiklīdz šie rādītāji tiks sadalīti pa 
prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģionu kategorijām, valsts 
iestādes savos ziņojumos norādīs 422 dažādus skaitļus.

66 Komisijas Īstenošanas regula 
(ES) Nr. 288/2014.
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Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas IT lietotnes Infoview informāciju.
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s Ziņošanas prasības attiecībā uz iznākuma rādītājiem (cik reižu ir jāziņo par 
rādītājiem)
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Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas IT lietotnes Infoview informāciju.

Divkāršojas ziņošanas prasības attiecībā uz ESF rezultātu rādītājiem

91 
Saskaņā ar DP pašreizējo matricas struktūru ziņošanas prasības attiecībā uz re-
zultātu rādītājiem pieaug par 27 % (ERAF) un 57 % (ESF), jo darbības programmās 
noteiktos rādītājus var izmantot dažādiem prioritārajiem virzieniem, investīciju 
prioritātēm un konkrētiem mērķiem. Attiecībā uz ziņošanu pa reģionu kategori-
jām ziņošanas prasības saistībā ar ESF pieaug par 36 % (sk. 8. attēlu). Šo prasību 
apvienojums divkāršo to datu apjomu, kas jāpaziņo saistībā ar ESF. Piemēram, 
Polijas ESF valsts DP gadījumā, rezultātu rādītājus sadalot pa prioritārajiem vir-
zieniem, investīciju prioritātēm, konkrētiem mērķiem un reģionu kategorijām, to 
skaits pieaug no 135 līdz 366.
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s Ziņošanas prasības attiecībā uz rezultātu rādītājiem (cik reižu ir jāziņo par 
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ESFERAF

1 200

1 500

1 600

1 000

800

600

400

200

0

Izmantotie rezultātu rādītāji
Pieaugums, sadalot pa investīciju prioritātēm

Pieaugums, sadalot pa prioritārajiem virzieniem
Pieaugums, sadalot pa konkrētiem mērķiem

Pieaugums, sadalot pa reģionu kategorijām

11. TM10. TM9. TM8. TM 11. TM10. TM9. TM8. TM7. TM6. TM5. TM4. TM3. TM2. TM1. TM



56Apsvērumi 

Ar konkrētiem fondiem saistītas atšķirības, finanšu 
datus iedalot kategorijās un novērtējot darbības 
programmu izpildi, turpmākajos gados varētu radīt 
grūtības programmu uzraudzībā

92 
Finanšu plūsmu uzskaites un programmu izpildes novērtēšanas sistēmai ir jābūt 
saskaņotai ar tematiskajiem mērķiem, kuri izriet no stratēģijas “Eiropa 2020”. 
Darbības rādītājiem, kas paredzēti darbības programmā aprakstītās intervences 
iznākuma un rezultātu novērtēšanai, ir jāatspoguļo intervences loģika un izmaksu 
ziņā efektīvi jāpalīdz uzraudzīt konkrētu mērķu sasniegšanu. Turklāt tiem jābūt 
apkopojamiem ES līmenī un salīdzināmiem starp dažādām DP.

93 
Tāpēc Palāta pārbaudīja, vai Komisija ir ieviesusi atbilstošu uzskaites sistēmu at-
tiecībā uz finanšu piešķīrumu konkrētiem intervences veidiem saistībā ar ERAF un 
ESF. Palāta arī sīki analizēja metodiku, kas ir pamatā abu fondu “darbības rezultā-
tu” koncepcijai, un to, kā Komisija un dalībvalstis ir noteikušas darbības rādītājus 
attiecībā uz iznākumu un rezultātiem. Visbeidzot, Palāta aprēķināja to rādītāju 
kopējo skaitu, kas jāuzrauga 2014.–2020. gada periodā, lai novērtētu, vai sistēma 
var darboties izmaksu ziņā efektīvi.

Investīciju finansiālās uzraudzības pieeja dažādiem 
ESI fondiem atšķiras

94 
2Darbības programmās 014.–2020. gada plānošanas periodā katram prioritārajam 
virzienam ir ietverts indikatīvs finanšu piešķīrums sešām intervences kategorijām: 
intervences jomas, finansēšanas veids, teritorijas tips, teritorijas īstenošanas me-
hānismi, tematiskie mērķi un ESF sekundārais temats. Par vēl divām kategorijām 
(saimnieciskās darbības un atrašanās vietas dimensijas) ir jāziņo vēlāk. Šo astoņu 
intervences kategoriju pamatā ir Komisijas pieņemtā nomenklatūra67 attiecībā uz 
finanšu datu iedalīšanu kategorijās. Šī nomenklatūra aptver 120 dažādas inter-
vences jomas, un tikai šīs jomas ir jāizmanto, lai noteiktu finansējamo darbību 
saturu68.

67 Regula (ES) Nr. 215/2014.

68 1.–101. kods attiecas uz ERAF 
DP, savukārt 102.–120. kods — 
uz ESF DP.
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95 
Šai intervences kategoriju sistēmai ir būtiska nozīme programmu uzraudzībā un 
gada īstenošanas ziņojumos, kuros dalībvalstis ziņo par savu programmu īste-
nošanu, jo tā nosaka informāciju, kas var būt viegli pieejama, lai ziņotu par to, 
kādiem mērķiem ir izmantots finansējums.

ESF: intervences jomas pilnībā saskaņotas ar investīciju 
prioritātēm

96 
ESF gadījumā intervences jomas ir pilnībā saskaņotas ar investīciju prioritātēm, 
t. i., katra investīciju prioritāte tieši atbilst vienai intervences jomai. Piemēram, 
102. intervences kods ir saistīts tikai un vienīgi ar 8.i investīciju prioritāti.

97 
Izmantojot šo pieeju, finansiālais atbalsts tiek piešķirts proporcionāli tā sniegta-
jam ieguldījumam. Tādējādi iznākuma rādītāju mērķis un vēlāk arī sasniegšanas 
līmenis (ko arī paziņo par katru investīciju prioritāti) var būt piesaistīts attiecīgo 
darbību kopējām izmaksām. Tad intervences jomas var izmantot arī tematiskās 
koncentrācijas prasību uzraudzībā. Visbeidzot, tiek aptverti ar visām intervences 
prioritātēm saistītie horizontālie jautājumi (piemēram, klimata pārmaiņas vai dzi-
mumu līdztiesība), izmantojot intervences kategoriju papildu dimensiju “ESF se-
kundārais temats”.

ERAF: vienas un tās pašas intervences jomas var izmantot saistībā 
ar dažādiem tematiskajiem mērķiem vai investīciju prioritātēm

98 
ERAF gadījumā atšķirībā no ESF vienas un tās pašas intervences jomas var izman-
tot saistībā ar dažādiem TM vai investīciju prioritātēm. Par konkrētam TM piešķir-
tajiem finanšu resursiem ir jāziņo, izmantojot intervences kategoriju tematisko 
mērķu dimensiju (sk. 9. attēlu).
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Avots: ERP, pamatojoties uz darbības programmām.

9.
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tt
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s Saikne starp investīciju prioritātēm un intervences kategorijām — piemērs par 
Horvātijas ERAF valsts DP attiecībā uz 1. TM

Intervences jomas, kas attiecinātas uz tematisko mērķi

002  Pētniecības un inovācijas procesi lielos uzņēmumos
056  Investīcijas tādu MVU infrastruktūrā, spējās un aprīkojumā, kas tieši saistīti ar pētniecības un inovācijas darbībām
057  Investīcijas tādu lielu uzņēmumu infrastruktūrā, spējās un aprīkojumā, kas tieši saistīti ar pētniecības un inovācijas darbībām
058  Pētniecības un inovācijas infrastruktūra (publiska)
059  Pētniecības un inovācijas infrastruktūra (privāta, tostarp zinātnes parki)
060  Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, tostarp sadarbības tīklu veidošana
061  Pētniecības un inovācijas darbības privātos pētniecības centros, tostarp sadarbības tīklu veidošana
063  Atbalsts kopām un uzņēmējdarbības tīkliem, kas lielāko labumu sniedz MVU
065  Pētniecības un inovācijas infrastruktūra, procesi, tehnoloģiju pārnese un sadarbība uzņēmumos, kas pievēršas zemu oglekļa 

emisiju ekonomikai un noturībai … 
070  Energoefektivitātes veicināšana lielos uzņēmumos
121  Sagatavošana, īstenošana, uzraudzība un pārbaude

Spezifisches Ziel 1b2
– izvērst pētniecības, attīstības un 

inovācijas darbības 
uzņēmējdarbībā, izveidojot 

inovācijai labvēlīgu vidi

1.b 1. konkrētais mērķis
– izstrādāt vairāk jaunu produktu un 

pakalpojumu, īstenojot R&D 
darbības

1.a 1. konkrētais mērķis
– uzlabot pētniecības un attīstības nozares 
spēju attīstīt izcilību pētniecības jomā un 

kalpot ekonomikas vajadzībām

1.b investīciju prioritāte
– veicināt uzņēmumu investīcijas pētniecībā un inovācijā, 

veidot saikni un sinerģiju starp uzņēmumiem, pētniecības un 
attīstības centriem un augstākās izglītības nozari

1.a investīciju prioritāte
– uzlabot pētniecības un inovācijas infrastruk-
tūru un spēju attīstīt tās izcilību, kā arī veicināt 

kompetences centru izveidi

1. prioritārais virziens
– stiprināt ekonomiku, izmantojot pētniecību un inovāciju

DP struktūra attiecībā uz 1. tematisko mērķi
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99 
Šī pieeja ļauj investīciju prioritātes klasificēt horizontāli pēc tām kopīgiem, trans-
versāliem jautājumiem, bet neļauj izsekot finanšu plūsmām saistībā ar atsevišķām 
investīciju prioritātēm. Tāpēc finanšu piešķīrumus un izdevumus uzrauga tikai pa 
tematiskajiem mērķiem katra prioritārā virziena līmenī. Finanšu datus nevar uz-
reiz apkopot tādā pašā līmenī kā informāciju par darbības rezultātiem, un finan-
siālo progresu investīciju prioritāšu īstenošanā nevar efektīvi novērtēt. Attiecīgo 
finanšu datu trūkums neļauj novērtēt intervences pasākumu izmaksu efektivitāti 
un lietderību un salīdzināt darbības rezultātus starp darbības programmām un 
dalībvalstīm par katru iztērēto euro.

Finanšu piešķīrumi katrai intervences jomai ir jākodē pēc dažādām 
reģionu kategorijām

100 
Dažādām intervences jomām piešķirtie finanšu resursi dalībvalstīm arī jāsadala pa 
reģionu kategorijām (tādām kā mazāk attīstītie, pārejas un vairāk attīstītie reģio-
ni). Palāta konstatēja, ka dalībvalstu pieejas šajā ziņā atšķīrās (sk. 8. izcēlumu).

Piešķirto finanšu resursu sadalījums pa reģionu kategorijām — Polijas, Rumānijas 
un Spānijas piemērs

Polijā saskaņā ar partnerības nolīgumu līdzekļu sadalē starp reģioniem tika izmantoti divi sadales principi: 
proporcionālais sadalījums ar noteiktu piešķīruma proporciju abu veidu reģioniem un standarta sadalījums, 
līdzekļus piešķirot proporcionāli to reģionu skaitam, uz kuriem attiecas investīcijas.

Rumānijā tika izmantots proporcionālais sadalījums atkarībā no darbību veida, proti, pamatojoties uz reģionu, 
iedzīvotāju vai MVU skaitu.

Spānijā par ERAF līdzekļu sadali starp reģioniem iepriekš vienojas reģionālā un centrālā valdība, un īstenoša-
nas laikā izdevumi tiek piešķirti reģioniem atbilstoši projekta atrašanās vietai.
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101 
Dalībvalstīm ir arī dažādas pieejas attiecībā uz to, kā pa reģionu kategorijām 
sadalāmi finanšu resursi un informācija par darbības rezultātiem. Šīs atšķirīgās 
valstu pieejas līdzekļu sadalei tieši ietekmē rādītāju skaitu, to mērķvērtības un 
starpposma mērķus, DP galvenos īstenošanas posmus un izmantotos finanšu 
rādītājus, t. i., iznākuma un rezultātu rādītāju vērtības pa reģionu veidiem nosaka, 
izmantojot dažādus sadales principus. Vēl svarīgāk, ka vienotas pieejas trūkums 
negatīvi ietekmē to dalībvalstu sniegtās informācijas salīdzināmību un pareizību, 
kurās ir vairāk nekā vienas kategorijas reģioni. Proti, tas var ietekmēt tematiskās 
koncentrācijas prasību izpildi.

Starp fondiem pastāv atšķirības attiecībā uz kopējo 
iznākuma rādītāju izmantošanu, un dalībvalstīm ir iespēja 
papildus noteikt konkrētu programmu iznākuma rādītājus

Kopējie iznākuma rādītāji attiecas gan uz ERAF, gan ESF, bet par 
tiem visiem katru gadu jāziņo tikai ESF darbības programmās

102 
Kopējie iznākuma rādītāji attiecas gan uz ERAF, gan ESF: tie ir 40 rādītāji, kas sa-
grupēti 8 kategorijās attiecībā uz ERAF, un 23 rādītāji par personām un vienībām 
attiecībā uz ESF (sk. 4. tabulu).

4.
 ta

bu
la Iznākuma rādītāji — atšķirības starp ERAF un ESF

ERAF ESF

Kopējie iznākuma rādītāji
Jā,

40 kopējie iznākuma rādītāji, kas sagrupēti 
8 kategorijās

Jā,
23 kopējie iznākuma rādītāji, kas attiecas uz perso-

nām un vienībām

Pienākums izmantot kopējos iznākuma 
rādītājus

Jā
(attiecīgā gadījumā)

Jā
(gada īstenošanas ziņojumos)

Novērtētās darbības Tikai pabeigtās darbības Daļēji vai pilnībā īstenotās darbības

Sadalījums pa reģionu kategorijām
Jā

(atsauces vērtības un mērķi sadalīti pa reģionu 
kategorijām)

Jā
(atsauces vērtības un mērķi sadalīti pa reģionu kate-

gorijām un, pēc izvēles, pa dzimumiem)

Avots: ERP, pamatojoties uz regulu un norādījumu dokumentiem.
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103 
ESF DP gadījumā dalībvalstīm ir jāvāc un Komisijai jāpaziņo dati par visiem kopē-
jiem iznākuma rādītājiem pat tad, ja šiem rādītājiem attiecīgajā DP nav noteiktas 
mērķvērtības. ERAF gadījumā kopējo iznākuma rādītāju izmantošana ir obligāta, 
ja tie attiecas uz atbalstāmajiem intervences pasākumiem. Palāta norāda, ka 
Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts mudināja dalībvalstis 
izmantot šos kopējos rādītājus, lai programmu īstenošanā gūtos panākumus varē-
tu novērtēt arī ES līmenī, apkopojot valstu rādītājus. Tomēr Palātas veiktā analīze 
atklāja, ka dalībvalstis šos kopējos iznākuma rādītājus pārbaudītajās ERAF darbī-
bas programmās neizmantoja konsekventi.

104 
Saskaņā ar Komisijas norādījumiem attiecībā uz 1. tematisko mērķi ERAF investīci-
jām vajadzētu būt vērstām uz tehnoloģiju attīstību un lietišķo pētniecību un attīs-
tību un saistītām ar uzņēmējdarbības vajadzībām. Tomēr kopējie iznākuma rādī-
tāji, ar kuriem novērtē uzņēmumu motivāciju veikt pētniecību, tika izmantoti tikai 
ierobežotā apmērā. Rādītāji, kurus izmanto, lai novērtētu uzņēmuma apņemšanos 
izstrādāt uzņēmumam vai tirgum jaunus produktus (28. un 29. kopējais iznākuma 
rādītājs), tika izmantoti tikai 57 % darbības programmu, kurās līdzekļi piešķirti 
1. tematiskajam mērķim. Citi rādītāji tika izmantoti 40 % līdz 90 % DP (sk. 10. attē-
lu). Tas nozīmē, ka šos iznākuma rādītājus nevar jēgpilni apkopot ES līmenī.
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s Kategorijas “Pētniecība un inovācija” kopējie iznākuma rādītāji (KIR), kas izmantoti 
darbības programmās, kurās līdzekļi piešķirti 1. tematiskajam mērķim

24. KIR 25. KIR 26. KIR 27. KIR 28. KIR 29. KIR 28. un 29. KIR
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Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas IT lietotnes Infoview datiem.
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105 
Vidēji tika izmantoti četri no sešiem kategorijas “Pētniecība un inovācija” kopē-
jiem rādītājiem 165 no 168 darbības programmām, kurās līdzekļi piešķirti 1. tema-
tiskajam mērķim un kurās izmantoja šos kopējos rādītājus, lai novērtētu pētniecī-
bas un attīstības intervences pasākumus. Palāta konstatēja, ka vienā no deviņām 
revīzijas izlasē ietvertajām DP, kurās līdzekļi piešķirti 1. TM, 29. kopējais iznākuma 
rādītājs netika izmantots, kaut arī tas nepārprotami bija būtisks iznākuma novēr-
tēšanai (sk. 9. izcēlumu).

Piemērs gadījumam, kad būtisks kopējais iznākuma rādītājs netika izmantots 
(Spānija)

ERAF DP Andalūzijas reģionam Spānijā ietver darbības, kas saistītas ar inovāciju uzņēmumos. Saskaņā ar reģio-
nālo iestāžu sniegto informāciju rādītājs “To uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu, lai ieviestu uzņēmumam 
jaunus produktus” (29. KIR) būtu atbilstīgs, taču sarunu laikā tās, vienojoties ar Komisiju, nolēma to neizman-
tot, jo šī ietekme jau ir ietverta rādītājā “To uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu” (1. KIR). Tomēr būtiski ir abi 
šie rādītāji, jo tie sniedz dažādu informāciju par sasniedzamo iznākumu.

9.
 iz

cē
lu

m
s

Konkrētu programmu iznākuma rādītāji, kurus Komisija un dalībvalsts 
apspriež, katru gadījumu izskatot atsevišķi

106 
Papildus kopējiem iznākuma rādītājiem dalībvalstis var izmantot arī konkrētu 
programmu iznākuma rādītājus. Šie rādītāji Komisijai un dalībvalstij jāapspriež, 
katru gadījumu izskatot atsevišķi.

107 
Kopumā attiecībā uz ERAF papildus 40 kopējiem iznākuma rādītājiem 28 ES da-
lībvalstis izveidoja 2240 dažādus konkrētu programmu iznākuma rādītājus. Katrā 
ERAF DP ir izmantoti vidēji 13,2 dažādi konkrētu programmu iznākuma rādītāji un 
14,8 kopējie iznākuma rādītāji (sk. 11. un 12. attēlu).
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. a
tt

ēl
s Visu dalībvalstu ERAF un ESF darbības programmās izmantoto iznākuma rādītāju 

kopējais skaits (izņemot KF un JNI intervences pasākumus, kā arī tehniskās 
palīdzības rādītājus)

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas IT lietotnes Infoview datiem.

Kopējie rādītājiKonkrētu programmu rādītāji
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9

5

19

16

9

17

5

26

15

13
16

Visi ESF TMVisi ERAF TM

1 7692 240

23
40
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Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas IT lietotnes Infoview datiem.

12
. a

tt
ēl

s Vienā darbības programmā izmantoto iznākuma rādītāju vidējais skaits visās 
dalībvalstīs (izņemot KF un JNI intervences pasākumus, kā arī tehniskās palīdzības 
rādītājus)

Visi ERAF TM Visi ESF TM
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14,8

13,513,2

Kopējie rādītājiKonkrētu programmu rādītāji

ERAF ESF
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3,5

2,8

3,3

1,1

2,7

2,82,1
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6,0

7,27,3
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5,7
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108 
Attiecībā uz ESF regulā ir noteikti 23 kopējie iznākuma rādītāji, kas attiecas uz 
personām un vienībām. Tie jāizmanto darbības programmās attiecīgā gadījumā, 
un par tiem jāziņo reizi gadā DP gada īstenošanas ziņojumā (sk. 4. tabulu).

109 
Palātas veiktā analīze atklāja, ka 28 ES dalībvalstis bija izstrādājušas 1769 ESF kon-
krētu programmu iznākuma rādītājus visām DP, kopā ņemot. Katrā ESF DP ir iz-
mantoti vidēji 13,5 dažādi konkrētu programmu iznākuma rādītāji un 6,2 kopējie 
iznākuma rādītāji.

Ar ESF un ERAF rezultātu rādītājiem dažādi mēra dažādas 
lietas, tāpēc nav iespējams datus jēgpilni apkopot ES līmenī

Ar rezultātiem saistītie darbības rādītāji attiecībā uz ERAF un ESF ir 
definēti atšķirīgi

110 
Palātas veiktā analīze arī liecina, ka dažus rādītājus, kas noteikti kā iznākuma 
rādītāji attiecībā uz ERAF, varētu uztvert kā rezultātu rādītājus attiecībā uz ESF. 
Piemēram, ERAF kopējo iznākuma rādītāju, kas noteikts investīcijām ražošanā, 
“Nodarbinātības pieaugums atbalstītajos uzņēmumos” var uzskatīt par darbības 
tūlītēju rezultātu. Tomēr šādus rezultātus sistemātiski nemēra ar kopējiem iznāku-
ma rādītājiem attiecībā uz visiem TM, kurus atbalsta ar ERAF intervences pasāku-
miem. Tas ir tāpēc, ka Kopīgo noteikumu regulā un konkrētu fondu regulās nav 
sniegta jēdziena “rezultāts” saskaņota definīcija.

111 
Palātas 2015. gada pārskatā69 jau tika vērsta uzmanība uz to, ka Komisija nav 
skaidri definējusi darbības rādītājus. Savā atbildē Komisija norādīja, ka jēdzieni 
“iznākums” un “rezultāti” ir definēti 2015. gada maija Labāka regulējuma pamat-
nostādnēs70. Palāta analizēja šīs pamatnostādnes un konstatēja, ka “rezultātu” 
definīcija ietver intervences pasākumu tiešo ietekmi, kas atbilst ESF piemērotajai 
pieejai. Tomēr tas neko nav mainījis. Palāta atzīmē, ka šie pamatjēdzieni nav defi-
nēti arī Finanšu regulā.

69 Revīzijas palātas gada pārskats 
par budžeta izpildi 
2015. finanšu gadā, 
3.59. punkts.

70 Komisijas dienestu darba 
dokuments “Labāka 
regulējuma pamatnostādnes”, 
SWD(2015) 111 final, 19.5.2015.
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112 
Ar rezultātiem saistītos konkrētu programmu darbības rādītājus ne attiecībā 
uz ERAF, ne ESF nevar apkopot ES līmenī71. Kopējie rezultātu rādītāji pastāv tikai 
attiecībā uz ESF, bet ne ERAF (sk. 5. tabulu). Tāpēc attiecībā uz ERAF nav iespē-
jams šos datus apkopot ES līmenī, jo dalībvalstis var izmantot dažādus rādītājus 
(vai līdzīgus rādītājus ar nelielām atšķirībām definīcijās), lai novērtētu tāda paša 
veida konkrēto mērķi.

71 Piemēram, Palātas veiktā 
analīze attiecībā uz 8. TM 
parādīja, ka tikai 11 % no 
konkrētu programmu 
rezultātu rādītājiem tika 
izmantoti vairāk nekā vienā 
ESF DP.

5.
 ta

bu
la Intervences pasākumu rezultāti — atšķirības starp ERAF un ESF

Ieguldījums rezultātu 
sasniegšanā

Sadalījums pa reģionu 
kategorijām

Mērķi 

Atsauces vērtība

Kopējie rezultātu rādītāji

Pienākums izmantot kopējos 
rezultātu rādītājus

Tūlītējos rezultātus var mērīt ar rezultātu 
rādītājiem. Ietekme jānovērtē, veicot ex post 

novērtēšanu.
Jānovērtē, veicot ex post novērtēšanu.

Jā 
(atsauces vērtības un mērķi sadalīti pa reģionu 

kategorijām un, pēc izvēles, pa dzimumiem)
Nē

Kopējiem rādītājiem ir jābūt kvantitatīviem.
Kumulatīvā vērtība, kas atspoguļo intervences 

pasākumu ietekmi (iepriekšējie darbības dati, ja 
iespējams, un kopējo ilgtermiņa rezultātu rādītāju 

reprezentatīva izlase).

Kvantitatīvi vai kvalitatīvi.
Attiecas uz visiem potenciālajiem atbalsta 

saņēmējiem, un tos ietekmē programma un 
citi faktori.

Obligāta katram rezultātu rādītājam.
Rezultātu rādītāja vērtība valstij/reģionam 

plānošanas perioda sākumā saskaņā ar 
jaunākajiem pieejamajiem datiem (statistikas vai 

administratīvajiem datiem) vai apsekojumu 
rezultātiem.

Nulle ārkārtas apstākļos, kad nav iespējams to 
aprēķināt.

Vērtība no pašreizējiem vai iepriekšējiem 
līdzīgiem intervences pasākumiem, pamatojoties 

uz jaunākajiem pieejamajiem datiem.

Jā
(gada īstenošanas ziņojumos)Nē

Jā,
kopējie tūlītējo rezultātu rādītāji un kopējie 

ilgtermiņa rezultātu rādītāji (tikai attiecībā uz 
personām, ne vienībām).

Nē
(apspriesti individuāli ar katru dalībvalsti)

ESFERAF

Avots: ERP, pamatojoties uz regulu un norādījumu dokumentiem.
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113 
Piemēram, Palātas veiktā analīze attiecībā uz 1. TM parādīja, ka tikai 12 % no ERAF 
rezultātu rādītājiem tika izmantoti vairāk nekā vienā DP, t. i., lielākajai daļai no 
ERAF konkrētajiem mērķiem tika izveidoti individuāli rezultātu rādītāji. Kopumā 
attiecībā uz ERAF 28 ES dalībvalstis bija izstrādājušas 2955 konkrētu programmu 
rezultātu rādītājus72, un katrā DP vidēji ir izmantoti 17,4 dažādi konkrētu program-
mu rezultātu rādītāji (sk. 13. un 14. attēlu).

13
. a

tt
ēl

s Visu dalībvalstu ERAF un ESF darbības programmās izmantoto rezultātu rādītāju 
kopējais skaits (izņemot KF un JNI intervences pasākumus, kā arī tehniskās 
palīdzības rādītājus)

72 Šie skaitļi attiecas uz visiem 
rādītājiem, kurus izveidojušas 
28 ES dalībvalstis (saskaņā ar 
Komisijas IT lietotnē Infoview 
pieejamo informāciju) 
attiecībā uz visiem ERAF 
tematiskajiem mērķiem 
(izņemot KF).

ESF (visi TM)ERAF (visi TM)

21

1 976
2 955

Kopējie rādītājiKonkrētu programmu rādītāji

ERAF ESF

1

8

9
21

248

639

569573

9

148

254

33

234

428

102

596

460

311

401

11. TM10. TM9. TM8. TM 11. TM10. TM9. TM8. TM7. TM6. TM5. TM4. TM3. TM2. TM1. TM

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas IT lietotnes Infoview datiem.
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114 
ESF regulā ir noteikti pieci kopējie tūlītējo rezultātu rādītāji un četri kopējie ilgter-
miņa rezultātu rādītāji73, kas jāizmanto attiecībā uz ESF intervences pasākumiem, 
lai novērtētu fonda ieguldījumu pārmaiņās, kuras skar personas. Nav kopējo 
rezultātu rādītāju, ar kuriem novērtē ietekmi uz vienībām. Regulā ir arī noteikti 
deviņi kopējie tūlītējo rezultātu rādītāji un trīs kopējie ilgtermiņa rezultātu rādītāji 
attiecībā uz JNI74. Komisija un dalībvalstis tos apsprieda un par tiem vienojās 
individuāli.

115 
Tomēr ne visi kopējie rādītāji darbības programmās ir jāizmanto obligāti, un 
dalībvalstīm ir iespēja papildus kopējiem rādītājiem izmantot arī konkrētu prog-
rammu rezultātu rādītājus. Attiecībā uz 2014.–2020. gada periodu 28 ES dalībvals-
tis izmanto visus deviņus kopējos ESF rezultātu rādītājus un ir izstrādājušas vēl 
1976 konkrētu programmu rezultātu rādītājus75. Katrā ESF DP ir izmantots vidēji 
3,1 kopējais rezultātu rādītājs un 14,4 dažādi konkrētu programmu rezultātu rādī-
tāji (sk. 13. un 14. attēlu).

14
. a

tt
ēl

s Vienā darbības programmā izmantoto rezultātu rādītāju vidējais skaits visās 
dalībvalstīs (izņemot KF un JNI intervences pasākumus, kā arī tehniskās palīdzības 
rādītājus)

Kopējie rādītājiKonkrētu programmu rādītāji

ERAF ESF

ESF (visi TM)ERAF (visi TM)

3,1

14,417,4

1,0

1,7

1,6

2,2

4,9
6,1

5,25,5

2,32,32,7
1,5

3,33,7

1,7

4,1
3,6

3,03,3

11. TM10. TM9. TM8. TM 11. TM10. TM9. TM8. TM7. TM6. TM5. TM4. TM3. TM2. TM1. TM

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas IT lietotnes Infoview datiem.

73 Regula (ES) Nr. 1304/2013, 
I pielikums.

74 Regula (ES) Nr. 1304/2013, II 
pielikums.

75 Šie skaitļi attiecas uz visiem 
rādītājiem, kurus izveidojušas 
28 ES dalībvalstis (saskaņā ar 
Komisijas IT lietotnē Infoview 
pieejamo informāciju) 
attiecībā uz visiem 
ESF tematiskajiem mērķiem 
(izņemot JNI).
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ERAF rezultātu rādītāji nav konkrēti saistīti ar programmas 
finansētajiem intervences pasākumiem

116 
Attiecībā uz jēdziena “rezultāts” definīciju starp ERAF un ESF pastāv būtiskas 
atšķirības. ERAF gadījumā rezultāts ir “īpaša cilvēku labklājības un panākumu 
dimensija, kas motivē politikas rīcību, proti, tas, ko paredzēts mainīt ar plānoto 
intervences pasākumu palīdzību”76. Rezultātus ietekmē ne tikai ERAF finansējums, 
bet arī ārējie faktori (sk. 10. izcēlumu).

76 “The programing period 
2014.–2020.: Guidance 
document on monitoring and 
evaluation - ERDF and CF” 
[2014.–2020. gada plānošanas 
periods. Pamatnostādņu 
dokuments par uzraudzību un 
novērtēšanu attiecībā uz ERAF 
un KF], Reģionālās politikas un 
pilsētpolitikas 
ģenerāldirektorāts, 2014. gada 
marts, 4. lpp.

ERAF rezultātu rādītāja piemērs (Spānija)

Spānijas ERAF darbības programmā “Gudra izaugsme” viens no izvēlētajiem rezultātu rādītājiem ir “To uzņē-
mumu īpatsvars visu aktīvo uzņēmumu vidū, kuri ievieš tehnoloģiskas inovācijas”. Atsauces vērtību aprēķināja 
valsts statistikas birojs, pamatojoties uz valsts apsekojuma rezultātiem. Apsekojuma mērķis ir sniegt informā-
ciju par inovācijas procesu struktūru visu veidu uzņēmumos Spānijā, ne tikai tajos, kurus finansē ERAF (to ir 
aptuveni 7 % no attiecīgo uzņēmumu kopējā skaita). Tāpēc šo rezultātu nevar pilnībā attiecināt uz pašu DP.

10
. i

zc
ēl

um
s

117 
Citiem vārdiem, ERAF DP gadījumā nav iespējams nošķirt ietekmi, kas attiecināma 
uz ERAF intervences pasākumiem, no pārējās ietekmes, un nav zināms, kuri fakto-
ri var ietekmēt rezultātu sasniegšanu. Šīs pieejas priekšrocība ir tā, ka vienmēr var 
gūt pārskatu par galvenajām paredzētajām izmaiņām. Tomēr, lai novērtētu izmai-
ņas vai ietekmi, ko var attiecināt uz ERAF intervenci, dalībvalstīm būs jāizmanto 
arī citas pieejas.
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ERAF rezultātu rādītāji ir vērsti uz paredzēto izmaiņu konkrētu 
dimensiju

118 
Tomēr vairumā gadījumu ERAF rezultātu rādītāji sniedz informāciju tikai par pare-
dzēto izmaiņu konkrētu dimensiju atkarībā no īstenotās darbības. Tādējādi vienai 
un tai pašai investīciju prioritātei tiek izmantoti dažādi rezultātu rādītāji. Piemē-
ram, astoņās no 14 pārbaudītajām DP līdzekļi ir piešķirti pētniecības infrastruk-
tūras izveidei un pētniecības aprīkojuma iegādei (1.a investīciju prioritāte), bet 
gandrīz visās DP (dažkārt pat vienas un tās pašas dalībvalsts DP) ir noteikti savi 
rezultātu rādītāji panākumu novērtēšanai šajā jomā (sk. 11. izcēlumu).

Piemēri dalībvalstu (Horvātijas, Īrijas, Polijas, Rumānijas un Spānijas) noteiktajiem 
ERAF rezultātu rādītājiem attiecībā uz 1.a investīciju prioritāti

Polijas DP “Gudra izaugsme” atbalstīto investīciju mērķis ir veicināt lielākus uzņēmumu izdevumus pētniecībai, 
ko veic pētniecības organizācijas. Tā pamatā ir pieņēmums, ka pētniecības kvalitāte uzlabosies, tās vērtība 
uzņēmumiem palielināsies, un tāpēc uzņēmumi izmantos šo pētniecības organizāciju piedāvātos pētniecības 
un attīstības pakalpojumus.

Rumānijas DP “Konkurētspēja” investīciju mērķis ir veicināt pētniecības spēju uzlabošanos un uzņēmumu 
konkurētspējas palielināšanos. To novērtēs, ņemot vērā saskaņā ar programmu “Apvārsnis 2020” piesaistīto 
ieguldījumu un zinātnisko publikāciju skaita pieaugumu. Spānijas DP “Andalūzija” mērķis ir palielināt iesniegto 
patenta pieteikumu skaitu. Horvātijas darbības programmā “Konkurētspēja un kohēzija” rezultātu rādītājs ir 
publikāciju skaits zinātniskos žurnālos, savukārt Īrijas darbības programmā — nozares partneru skaits. Neviens 
no rādītājiem nav definēts tieši tāpat.

ESAO uzskata, ka daži no šiem rādītājiem, it īpaši izdevumi pētniecībai un attīstībai, patentu statistika un 
zinātniskās publikācijas, ir piemēroti inovācijas novērtēšanai77. ERAF veicina sinerģiju ar pētniecības un attīs-
tības fondiem, it īpaši programmu “Apvārsnis 2020”. Tāpēc arī dalība programmā “Apvārsnis 2020” varētu tikt 
uzskatīta par uzlabotu pētniecības spēju pazīmi. Tomēr šie rādītāji var sniegt tikai ierobežotu informāciju par 
to, kā tiks izmantoti pētījumi, lai veicinātu attiecīgo reģionu/valstu ekonomisko attīstību.

77 ESAO un Eurostat, Oslo rokasgrāmata “Pamatnostādnes inovācijas datu vākšanai un interpretācijai”, 3. izdevums, 2005. gads.
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ESF rezultātu rādītāji ir tieši saistīti ar ESF intervences 
pasākumiem

119 
Saistībā ar ESF jēdziens “rezultāts” attiecas uz konkrētiem ESF intervences pa-
sākumiem. Tas fiksē izmaiņas konkrētā situācijā, vairumā gadījumu saistībā ar 
atbalstītajām vienībām vai dalībniekiem. Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautī-
bas ģenerāldirektorāts uzskata, ka “ieteicams noteikt rādītājus, kuri ir pēc iespējas 
tuvāki darbībām, ko veic saskaņā ar attiecīgo investīciju prioritāti”. Turklāt saistībā 
ar ESF jēdziens “ietekme” attiecas uz prioritārajā virzienā noteikto mērķu sasnieg-
šanu, proti, ieguvumu plašākām sabiedrības grupām, nevis tikai dalībniekiem vai 
vienībām, kas ir atbalsta tiešās saņēmējas.

120 
Citiem vārdiem, uzsvars ir uz ESF intervences pasākumu tiešo ietekmi, pēc iespē-
jas ierobežojot ārējo faktoru iespējamo ietekmi uz rādītāju, par ko tiek ziņots. Re-
zultāti var būt tūlītēji (situācija tūlīt pēc darbības beigām) vai ilgtermiņa (situācija 
noteiktu laiku pēc darbības beigām) (sk. 12. izcēlumu).

Piemērs ESF rezultātu rādītājam, kas izmantots Rumānijas darbības programmā 
“Cilvēkkapitāls”

Nodarbinātība ar lauksaimniecību nesaistītos uzņēmumos Rumānijas pilsētu teritorijās tiks veicināta, atbalstot 
jaunuzņēmumu izveidi vai pašreizējos MVU jaunu darbvietu radīšanā, kā arī sniedzot individuālas konsultāci-
jas/norādījumus un nodrošinot apmācību uzņēmējdarbības jomā.

Konkrēto mērķi novērtē, izmantojot trīs rezultātu rādītājus, no kuriem viens ir “radīto un esošo darbvietu skaits 
sešus mēnešus pēc tādu intervences pasākumu beigām, kuri atbalsta bezdarbniekus un ekonomiski neaktīvus 
iedzīvotājus”. Uzskaitītās darbvietas attiecas uz ESF pasākumu dalībniekiem.
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Lai noteiktu ERAF un ESF intervences pasākumu ietekmi, būs 
vajadzīgi novērtējumi

121 
ERAF un ESF intervences pasākumu ietekme būs jānosaka, veicot novērtējumus 
DP īstenošanas laikā un pēc tās pabeigšanas (ex post novērtēšana)78. Tas būs 
sarežģītāk attiecībā uz ERAF intervences pasākumiem, kad atbildīgajām iestādēm 
būs jāvāc papildu dati par rezultātiem, kas ir tieši attiecināmi uz projektiem. Lai 
noteiktu, vai rezultāts, piemēram, lielāks zinātnisko publikāciju skaits, ir attieci-
nāms uz ERAF intervences pasākumiem vai citiem ārējiem faktoriem, būs jāveic 
salīdzināšana ar vienībām, kuras nesaņēma nekādu atbalstu, un, lai veiktu šādu 
novērtējumu, būs jāvāc papildu informācija.

122 
Tāpēc Polijas vadošās iestādes ieviesa brīvprātīgi izmantojamus tūlītējo rezultātu 
rādītājus, lai reģistrētu tūlītējos ieguvumus no ERAF intervences pasākumiem un 
nodrošinātu datu pieejamību ERAF intervences pasākumu efektivitātes, lietderī-
bas un ietekmes novērtēšanai. Šie tūlītējo rezultātu rādītāji darbības programmās 
nav ietverti, un par tiem nav regulāri jāziņo gada īstenošanas ziņojumos. Tāpēc 
dati par tūlītējiem rezultātiem nebūs viegli pieejami Komisijai un plašākai audito-
rijai (izmantojot ESI fondu atklāto datu platformu).

123 
ESF gadījumā informācija par tūlītējiem rezultātiem būs tieši saistīta ar inter-
vences pasākumiem, tādējādi nodrošinot spēcīgāku pierādījumu bāzi ESF inter-
vences pasākumu ietekmes novērtēšanai, un vajadzēs mazāk papildu datu nekā 
attiecībā uz ERAF intervences pasākumiem.

Atsauces vērtības un mērķi saistībā ar ERAF un ESF tiek aprēķināti 
atšķirīgi, pamatojoties uz to attiecīgajām jēdziena “rezultāts” 
definīcijām

124 
ERAF rezultātu rādītājiem noteikto atsauces vērtību un mērķu pamatā ir galve-
nokārt valstu statistikas iestāžu rīcībā esošā statistika par visiem potenciālajiem 
ERAF intervences pasākumu atbalsta saņēmējiem, aptverot visus ārējos faktorus 
un atspoguļojot ietekmi uz visu valsti/reģionu. Šie rezultātu rādītāji nenosaka 
ERAF intervences pasākumu izpildes mērķus, tāpēc tos nevar uzskatīt par DP tūlī-
tējiem rezultātiem. Atbildību par šo rezultātu sasniegšanu galvenokārt uzņemas 
dalībvalstis un, mazākā mērā, DP vadošās iestādes.

78 Regula (ES) Nr. 1303/2013, 
56. un 57. pants.
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125 
ESF gadījumā atsauces vērtības un mērķus galvenokārt aprēķina, pamatojoties 
uz vēsturiskajiem datiem vai agrāko pieredzi, kas tieši saistīta ar ESF intervences 
pasākumiem, t. i., rezultātu rādītāji ir atkarīgi no iznākuma rādītājiem. Piemēram, 
kopējam rādītājam “Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinā-
tie, pēc aiziešanas” atsauces vērtība atbilst izpildes koeficientam (to personu 
īpatsvars, kas pēc dalības ESF apmācībā atrada darbu), kas sasniegts līdzīgās 
programmās.

126 
ESF rezultātu rādītāji atspoguļo DP ieguldījumu konkrētu mērķu sasniegšanā, un 
tos var izmantot, lai noteiktu ESF intervences pasākumu ieguldījumu partnerības 
nolīgumā izklāstīto stratēģisko rezultātu rādītāju sasniegšanā. Pārskatatbildība 
par rezultātu sasniegšanu ir acīmredzami uzticēta vadošajām iestādēm. Tā kā 
rezultāti ir noteikti, ņemot vērā to, cik iedzīvotāju gūst labumu no ESF atbalsta, 
vadošajām iestādēm ir paredzama lielāka ietekme uz rezultātu sasniegšanu.

127 
ESF gadījumā dati ik gadu jāreģistrē79 par visiem dalībniekiem (ar ļoti nedaudziem 
izņēmumiem) un vienībām, un, tiklīdz attiecīgā darbība ir pabeigta, dalībnieki 
ir jāapzina, lai aprēķinātu kopējos rezultātu rādītājus (kas arī būs jāietver gada 
īstenošanas ziņojumā). Turklāt attiecīgā gadījumā rādītāju vērtības ir jānorāda pa 
dzimumiem.

128 
Taču datus par dalībnieku nodarbinātību nevar izmantot automātiski, jo tos var 
ietekmēt faktori, kurus par programmu īstenošanu atbildīgās iestādes kontrolē ie-
robežotā mērā. Saskaņā ar attiecīgajiem Komisijas norādījumiem rezultāti atspo-
guļo dalībnieku situāciju, kad tie ir beiguši dalību līdzfinansētajā projektā80. Tas 
nozīmē, ka, pat ja dalībnieks ir pārtraucis dalību līdzfinansētā apmācības prog-
rammā, to nepabeidzot, viņa turpmākā nodarbinātība tiks uzskatīta par rezultātu 
arī tad, ja tā būs attiecināma galvenokārt nevis uz dalību apmācībā, bet gan uz 
sociāli ekonomisko situāciju valstī/reģionā vai citiem faktoriem.

129 
Dažādo pieeju priekšrocības un trūkumi saistībā ar abu fondu izmantotajiem 
darbības rādītājiem ir apkopotas 15. attēlā.

79 Izņemot rādītājus 
“Bezpajumtnieki vai mājokli 
zaudējušas personas” un 
“Personas no lauku apvidiem”.

80 Eiropas kohēzijas politikas 
uzraudzība un novērtēšana, 
Eiropas Sociālais fonds, 
pamatnostādņu dokuments, 
2015. gada jūnijs.
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ERAF un ESF pieeju priekšrocības un trūkumi saistībā ar darbības rezultātu 
novērtēšanu
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1 Sk. 112. punktu.

Avots: ERP.

• Rezultātu rādītāji neļauj novērtēt intervences pasākumu 
tiešo ietekmi. 

• Konkrēto projektu rezultāti netiek apkopoti. 
Novērtēšanas vajadzībām būs jāvāc papildu informācija 
par projektu tūlītējiem rezultātiem.

• Dati par projektu tūlītējiem rezultātiem nav regulāri 
jāpaziņo Komisijai, tāpēc tos regulāri rūpīgi nepārbauda.

• Kopējo rezultātu rādītāju nav, līdz ar to nav iespējams 
rezultātus apkopot ES līmenī1.

• Kopējie iznākuma rādītāji ir obligāti tikai attiecīgā 
gadījumā.

• Daudz konkrētu programmu rādītāju.
• Intervences kategorijas nesaskan ar investīciju 

prioritātēm.

 Ar rezultātu rādītājiem novērtē intervences 
pasākumu tiešo ietekmi uz personām.

• Informācija ir pieejama par tūlītējiem rezultātiem, 
kas tieši saistīti ar intervences pasākumiem. 
Novērtējumi būs labs pamats to ietekmes 
novērtēšanai.

• Datus par projektu tūlītējiem rezultātiem regulāri 
paziņo Komisijai un savlaicīgi dara pieejamus. Tos 
rūpīgi pārbauda.

• Pastāv kopējie iznākuma un rezultātu rādītāji 
attiecībā uz personām, un tas ļauj apkopot datus 
ES līmenī.

• Intervences kategorijas saskan ar investīciju 
prioritātēm.

• Lielāka pārskatatbildība par rezultātu sasniegšanu 
(attiecībā uz intervences pasākumiem, ar kuriem 
paredzēts uzlabot atbalstīto personu/vienību 
situāciju).

 Rezultātu rādītāji sniedz pārskatu par galvenajiem 
sagaidāmajiem rezultātiem reģionā/valstī.

• Pastāv kopējie iznākuma rādītāji, kas ļauj apkopot 
datus ES līmenī.

• Rezultātu rādītāji nesniedz pārskatu par vēlamo 
stratēģisko izmaiņu. 

• Novērtēšanas vajadzībām būs jāvāc papildu 
informācija.

• Dalībvalstīm obligāti jāvāc daudz datu.
• Daudz konkrētu programmu rādītāju.

TRŪKUMI

PRIEKŠROCĪBAS

ESFERAF
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Atšķirības metodikā un konkrētu programmu rādītāju lielais 
skaits radīs ievērojamu administratīvo slogu, tomēr vēl nav 
skaidrs, kā šie dati tiks izmantoti

Atšķirīgas ziņošanas prasības attiecībā uz ERAF un ESF

130 
Palāta uzskata, ka 2014.–2020. gada periodam izveidotās sistēmas trūkums ir tas, 
ka ar konkrētu fondu regulām ir ieviestas atšķirīgas prasības ar iznākumu un re-
zultātiem saistīto darbības datu vākšanai un ziņošanai par tiem. Darbības jēdziens 
saistībā ar katru no šiem fondiem atšķiras, tāpēc dalībvalstīm nākas izveidot kon-
krētu fondu darbības uzraudzības sistēmas, pat vairāku fondu DP gadījumā.

131 
Turklāt rodas problēmas ar dažādo darbības rādītāju kopējo skaitu: ir tūkstošiem 
darbības rādītāju attiecībā uz iznākumu un rezultātiem — gan kopējo, gan arī 
konkrētu programmu rādītāju. Par visiem šiem rādītājiem vadošajām iestādēm 
būs jāvāc dati un jāziņo. Turklāt papildus darbam saistībā ar izdevumu pareizības 
pārbaudi revīzijas iestādēm būs jāpārbauda, vai datu vākšanas un glabāšanas 
sistēmas ir drošas.

132 
Palāta uzskata, ka šī visaptverošā pieeja ar darbības rezultātiem saistītas infor-
mācijas vākšanai var radīt ievērojamu administratīvo slogu vadošajām iestādēm, 
nenodrošinot tam atbilstošu ieguvumu. Turklāt joprojām nav skaidrs arī tas, kā 
dalībvalstis un/vai Komisija paredz izmantot un uzraudzīt informāciju, saistībā ar 
kuru būs jāvāc dati.
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Savāktos datus par iznākumu un rezultātiem varētu izmantot uz 
rezultātiem balstītas budžeta veidošanas stiprināšanai nākamajā 
plānošanas periodā

133 
Tomēr Palāta atzīmē, ka Komisijai ir pieejams plašs ar iznākumu un rezultātiem 
saistīto darbības datu klāsts. Tas būs pieejams arī ieinteresētajām personām 
reālā laikā, izmantojot kohēzijas atklāto datu platformu. Tādējādi tos varēs rūpīgi 
pārbaudīt ne tikai atbildīgās iestādes un Komisija, bet arī ārējās ieinteresētās 
personas.

134 
Komisija var ņemt vērā faktiskos darbības datus, lai pārskatītu mērķu noteikšanā 
izmantoto vēsturisko vienības izmaksu pamatotību un/vai apstiprinātu izmaksu 
efektivitāti un lietderību. Vienā no iepriekšējiem ziņojumiem Palāta konstatēja, 
ka dažādās dalībvalstīs vienības izmaksas, piemēram, automaģistrāļu būvniecībā, 
ievērojami atšķiras. Palāta ieteica Komisijai analizēt šo atšķirību cēloņus un nodro-
šināt labākās prakses piemērošanu81.

135 
Palāta uzskata, ka tas pat varētu pavērt iespēju šādu informāciju izmantot, lai 
līdzekļu piešķiršana intervences pasākumiem pēc 2020. gada tiktu vairāk balstīta 
uz rezultātiem (sk. 13. izcēlumu). Kopīgo noteikumu regulā ir noteikts, ka kopīga-
jos rīcības plānos paredzētais finanšu piešķīrums ir atkarīgs vienīgi no iznākumu 
vai rezultātu sasniegšanas līmeņa82. Tomēr līdz šim nevienā darbības programmā 
28 dalībvalstīs šī iespēja nebija izmantota. Tas norāda, ka dalībvalstis nelabprāt 
piemēro uz rezultātiem balstītu finansējuma piešķiršanas kārtību. Iespējams arī, 
ka cēlonis ir nepietiekami ticama informācija par vienības vidējām izmaksām.

136 
Attiecībā uz plānošanas periodu pēc 2020. gada dalībvalstīm ir jāspēj labāk 
noteikt, kāds budžets ir vajadzīgs, lai apmierinātu to vajadzības, izpildītu KVAI un 
nodrošinātu darbības programmās paredzēto iznākumu un rezultātus.

81 Īpašais ziņojums Nr. 5/2013 
“Vai ES kohēzijas politikas 
līdzekļi tiek lietderīgi izmantoti 
ceļu vajadzībām?”

82 Regula (ES) Nr. 1303/2013, 
106. pants.
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Uz rezultātiem balstīta budžeta veidošana

Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) informāciju uz rezultātiem balstītas bu-
džeta veidošanas pieejas laika gaitā kopumā attīstās un ar katru jaunu budžeta plānošanas procesu tajās tiek 
veiktas izmaiņas. Arī starp valstīm pieejas atšķiras, jo tām jāatbilst attiecīgās valsts politiskajam kontekstam83.

ESAO savā darbā izmanto vairākas uz rezultātiem balstītas budžeta veidošanas definīcijas un norāda, ka “nav 
vienas saskaņotas standarta definīcijas uz rezultātiem balstītai budžeta veidošanai” un ka “nav viena modeļa 
uz rezultātiem balstītai budžeta veidošanai”84.

Kopumā tai ir raksturīgas divas galvenās turpmāk minētās pieejas.

Uz rezultātiem balstītas budžeta veidošanas mērķis ir uzlabot informācijas sniegšanu lēmumu pieņēmējiem 
vai mainīt to, kā tiek pieņemti lēmumi par budžetu85. Piešķirtajiem līdzekļiem jau tagad ir jābūt saistītiem 
ar izmērāmiem rezultātiem. Tomēr pašlaik lēmumu pieņemšanas procesā informācija par turpmākajiem vai 
iepriekšējiem darbības rezultātiem tiek izmantota kopā ar citu informāciju.

No otras puses, uz rezultātiem balstīts budžets ir budžets, kas ikvienu resursu palielinājumu skaidri saista ar 
iznākuma vai citu rezultātu pieaugumu. Plašākā nozīmē uz rezultātiem balstīts budžets sniedz informāciju par 
to, ko organizācijas ir izdarījušas vai plāno darīt ar tām piešķirtajiem līdzekļiem. Tas nozīmē, ka finanšu piešķī-
rumu nosaka, pamatojoties uz gaidāmo iznākumu un/vai rezultātiem vai vismaz to ņemot vērā.

83 Secinājumi saistībā ar 2011.–2012. gada ESAO aptauju par budžeta veidošanu, kas balstīta uz rezultātiem, ESAO, ESAO vecāko budžeta ierēdņu 
Izpildes un rezultātu tīkla 11. ikgadējā sanāksme, ESAO konferenču centrs, Parīze, 2015. gada 26.–27. novembris.

84 OECD, Performance Budgeting: A Users’ Guide, Policy Brief [ESAO, Norādījumi uz rezultātiem balstīta budžeta veidošanai, politikas kopsavilkums], 
2008. gada marts.

85 Allen Schick, “The Metamorphoses of performance budgeting” [Uz rezultātiem balstītas budžeta veidošanas metamorfoze], OECD Journal on 
budgeting, 2013. gads, 2. sējums.
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137 
Kopumā Komisija efektīvi risināja sarunas par 2014.–2020. gada partnerības nolī-
gumiem un darbības programmām kohēzijas politikas jomā. Tā pabeidza saru-
nas ar dalībvalstīm tiesību aktos noteiktajos termiņos, finansējumu koncentrēja 
stratēģijai “Eiropa 2020” un nodrošināja pamatotāku intervences loģiku darbības 
programmās. Tomēr tai neizdevās saskaņot fondu finansiālo uzraudzības pasāku-
mus un nodrošināt saskaņotu definīciju darbības rādītājiem attiecībā uz iznā-
kumu un rezultātiem. Taču tas ir vajadzīgs, lai jēgpilni apkopotu un salīdzinātu 
programmu darbības datus. Turklāt, ņemot vērā uzraugāmo darbības rādītāju 
kopējo skaitu un to, ka ir nepārtraukti vajadzīgi papildu dati, lai noteiktu ES fondu 
ietekmi, saistībā ar šo izpildes režīmu 2014.–2020. gada periodā pastāv ievēroja-
ma administratīvā sloga risks.

Komisija kontrolēja kavēšanos sarunās par partnerības nolīgumiem un 
darbības programmām

138 
Tiesību aktu kopumu kohēzijas politikas jomā Eiropas Parlaments un Padome pie-
ņēma 2013. gada decembrī, t. i., tieši pirms 2014.–2020. gada plānošanas perioda 
sākuma. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu tas ir piecus mēnešus vēlāk — da-
ļēji tāpēc, ka Komisija vēlāk iesniedza tiesību akta priekšlikumu, un arī tāpēc, ka 
sarunu pabeigšanai bija vajadzīgs vairāk laika. Līdz 2016. gada janvārim Komisija 
pieņēma sekundāros tiesību aktus, t. i., pēc tam, kad Komisija jau bija pieņēmusi 
lielāko daļu DP (sk. 33.–37. punktu).

139 
Kopumā, neraugoties uz grūtībām, Komisija pieņēma partnerības nolīgumus un 
darbības programmas Kopīgo noteikumu regulā noteiktajā termiņā: pēdējais 
PN tika pieņemts 2014. gada novembrī, bet pēdējā DP — 2015. gada decembrī. 
Komisija izmantoja proaktīvu pieeju un neformālas sarunas uzsāka jau 2012. gadā. 
Tas arī palīdzēja mazināt regulu novēlotās pieņemšanas ietekmi. Komisija arī 
sniedza daudz norādījumu dalībvalstīm, lai gan tas tika darīts kampaņveidīgi un 
tikai procesa vēlīnā posmā (līdz 2014. gada septembrim). Norādījumus pabeigt 
tā varēja tikai tad, kad bija pieņemts tiesiskais regulējums (2013. gada decembrī) 
(sk. 47. un 48. punktu).
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140 
Visus partnerības nolīgumus dalībvalstis iesniedza laikā (līdz 2014. gada aprīlim), 
un sarunas ilga vidēji piecus mēnešus. Tas bija ievērojami ātrāk salīdzinājumā ar 
attiecīgo posmu 2007.–2013. gada VSID sagatavošanā un palīdzēja daļēji kompen-
sēt kavēšanos (sk. 48. un 49. punktu).

141 
Lielāko daļu DP projektu (85 %) dalībvalstis iesniedza noteiktajā termiņā. Triju 
mēnešu laikā pēc PN iesniegšanas Komisija nevarēja sākt oficiālās sarunas par 
15 % DP. Lai pieņemtu DP, bija vajadzīgi vidēji astoņi mēneši (neņemot vērā 
nogaidīšanas periodu, t. i., periodu starp apsvērumu nosūtīšanu dalībvalstīm un 
DP iesniegšanu). Tas ir salīdzināms ar iepriekšējo periodu. Līdz 2014. gada decem-
brim bija pieņemti 64 % no DP saistībā ar mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodar-
binātībai”. Iepriekšējā 2007.–2013. gada plānošanas periodā tādā pašā laikposmā 
tika pieņemti 98 % no visām DP. Iemesls galvenokārt bija kavēšanās ar tiesību 
aktu kopuma pieņemšanu (sk. 49. punktu).

142 
Tas liecina par to, ka sarunas bija sarežģītākas nekā iepriekš. Galvenie iemesli bija 
papildu prasības, tādas kā ex ante nosacījumi vai prasība skaidrāk izklāstīt inter-
vences loģiku, IT problēmas un vajadzība pēc vairākām apstiprināšanas kārtām 
Komisijā, ietverot laikietilpīgas apspriešanās starp dienestiem un dienestos. 
Turklāt tika konstatētas kvalitātes problēmas plānošanas dokumentu sākotnējos 
projektos (sk. 53.–55. punktu).

1. ieteikums

Komisijai ir jānodrošina, ka tās sagatavotie tiesību aktu priekšlikumi kohēzijas 
politikas jomā attiecībā uz laikposmu pēc 2020. gada tiek iesniegti savlaicīgi, lai 
pirms plānošanas perioda sākuma būtu pietiekami daudz laika sarunu pabeigša-
nai starp Eiropas Parlamentu un Padomi.

Plānotais īstenošanas termiņš: sagatavojot tiesību aktu priekšlikumus laikpos-
mam pēc 2020. gada.



80Secinājumi un ieteikumi 

Partnerības nolīgumi palīdzēja kohēzijas izdevumus koncentrēt uz 
stratēģiju “Eiropa 2020”

143 
PN ir izrādījies efektīvs instruments, lai ESI finansējumu nodalītu tematiskajiem 
mērķiem un investīciju prioritātēm. Pārbaudītajos PN ir ietverti visi būtiskie 
aspekti un sniegta analīze par attīstības vajadzībām un investīciju prioritātēm 
dalībvalstīs. Komisijai un dalībvalstīm izdevās ES finansējumu 2014.–2020. gadam 
koncentrēt uz stratēģijas “Eiropa 2020” izaugsmes un nodarbinātības mērķiem. 
Finansējums pat ir koncentrēts uz dažām svarīgākajām TM jomām, un konkrētu 
fondu prasības attiecībā uz tematisko koncentrāciju parasti tika pārsniegtas. 
Kopumā salīdzinājumā ar 2007.–2013. gada plānošanas periodu vairāk līdzekļu ir 
piešķirts MVU konkurētspējai, klimata pārmaiņām un nodarbinātībai un mazāk — 
transportam un videi (sk. 57. un 68. punktu).

144 
Tomēr Palāta norāda, ka partnerības nolīgumos sniegtā informācija ne vienmēr 
saskan ar informāciju darbības programmās un ka dalībvalstīm, kuras izmanto 
ERAF regulā noteiktos izņēmumus, darbības programmās pieejamā finanšu infor-
mācija ne vienmēr ļauj noteikt, vai tematiskās koncentrācijas prasības ir ievērotas 
(sk. 69. punktu).

2. ieteikums

a) Dalībvalstīm ir jāsniedz Komisijai tai vajadzīgā finanšu informācija, lai Komi-
sija varētu efektīvi uzraudzīt atbilstību tematiskās koncentrācijas prasībām 
(ietverot ERAF regulā minētos izņēmumus).

b) Komisijai ir jānodrošina, ka dalībvalstis ņem vērā ESI finansējuma nodalīšanu 
tematiskajiem mērķiem.

Plānotais īstenošanas termiņš: katru gadu, sākot ar 2017.
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145 
Partnerības nolīgumos dalībvalstis nosaka galvenos sasniedzamos rezultātus, 
bet parasti nesniedz skaitlisku aprēķinu par ESI fondu paredzamo ieguldījumu 
mērķvērtību sasniegšanā. Tomēr ir acīmredzams, ka, lai sasniegtu lielāko daļu no 
partnerības nolīgumos noteiktajiem rezultātiem, papildus ESI fondu izdevumiem 
būs vajadzīgs arī būtisks ieguldījums no valsts budžeta, kā arī papildu regulatīvie 
pasākumi un strukturālās reformas. Tajā pašā laikā, ja rezultāts netiek sasniegts, 
tas var nebūt saistīts ar ESI fondu neveiksmīgu intervenci, bet gan ar faktoriem 
ārpus ESI fondu kompetences, tādiem kā nelabvēlīga sociāli ekonomiskā situācija 
un/vai neefektīva valsts politika (sk. 74.–80. punktu).

Darbības programmās ir skaidrāk norādīti intervences pasākumu mērķi un 
to plānotā sasniegšana, tomēr tās ir sarežģītākas

146 
Par lielāko daļu no pārbaudītajām DP var sacīt, ka Komisija un dalībvalstis sek-
mīgi izstrādāja programmas ar pamatotāku intervences loģiku, t. i., izklāstot, 
kādi ir intervences mērķi (konkrēti mērķi/rezultāti) un kā tos paredzēts sasniegt 
(finansējums, darbības un iznākums). Konstatētās nepilnības bija saistītas ar to, ka 
attīstības vajadzības nebija dokumentētas un mērķi nešķita atbilstoši noteiktajām 
vajadzībām. Tāpat bieži vien bija noteikti pārāk plaši mērķi vai bija šaubas par to, 
vai DP ietvertās darbības palīdzēs sasniegt tās mērķus un rezultātus. Šādos gadī-
jumos pastāv risks, ka publiskais finansējums tiek piešķirts neatbilstīgi vai netiek 
izmantots visefektīvākajā veidā (sk. 81.–87. punktu).

147 
2014.–2020. gada DP sarežģītība ir atkarīga no šādiem parametriem: dalībvalstu 
noteikto prioritāro virzienu skaits, tajos ietverto investīciju prioritāšu skaits un to 
reģionu kategoriju skaits, uz kurām attiecas DP. Tā ir arī atkarīga no dalībvalstu 
izraudzīto konkrētu programmu rādītāju skaita. 2014.–2020. gada DP ir veidotas 
kā trīsdimensiju matricas, kurās apvienoti dalībvalstu individuāli noteiktie priori-
tārie virzieni, atlasītās investīciju prioritātes un attiecīgo reģionu veidi. Lai gan tas 
nodrošina plānošanas stratēģiju saskaņotību, tas arī būtiski palielina uzraugāmo 
darbības rādītāju skaitu, kas pieaug vairākas reizes, lai ņemtu vērā īpašo konteks-
tu, kurā saskaņā ar DP tiek sniegts finansējums. Revīzijā pārbaudītajās darbības 
programmās iznākuma rādītāju skaits pieauga par 450 % un rezultātu rādītāju 
skaits — par aptuveni 500 % (sk. 88.–91. punktu).
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Ar konkrētiem fondiem saistītas atšķirības, finanšu datus iedalot 
kategorijās un novērtējot darbības programmu izpildi, turpmākajos gados 
varētu radīt grūtības programmu uzraudzībā

148 
Investīciju finansiālās uzraudzības pieeja atšķiras gan starp ERAF un ESF, gan arī 
starp dalībvalstīm, kurās ir vairāk nekā vienas kategorijas reģioni (piemēram, 
mazāk attīstītie, pārejas un vairāk attīstītie reģioni). It īpaši attiecībā uz ERAF 
saistība starp darbībām un finansējumu nav viegli nosakāma, jo finanšu informā-
cija nesaskan ar investīciju prioritātēm. Tas kavēs progresa uzraudzību, jo nebūs 
skaidrs, cik līdzekļu tika piešķirti ERAF atbalstīto investīciju prioritāšu īstenošanai 
(sk. 92.–99. punktu).

149 
Starp fondiem pastāv atšķirības arī attiecībā uz kopējo iznākuma rādītāju iz-
mantošanu, un dalībvalstīm ir iespēja papildus noteikt konkrētu programmu 
iznākuma rādītājus. Atkal ERAF gadījumā būs lielas grūtības apkopot informāciju 
par darbības rezultātiem attiecībā uz iznākumu, jo dalībvalstis izraudzījās vidēji 
gandrīz tikpat daudz konkrētu programmu rādītāju kā kopējo rādītāju. Kopumā 
attiecībā uz ERAF papildus 40 kopējiem iznākuma rādītājiem 28 ES dalībvalstis iz-
veidoja 2240 dažādus konkrētu programmu iznākuma rādītājus. Katrā ERAF DP ir 
izmantoti vidēji 13,2 dažādi konkrētu programmu iznākuma rādītāji un 14,8 kopē-
jie iznākuma rādītāji (sk. 100.–109. punktu).

150 
Attiecībā uz rezultātu rādītājiem situācija ir vēl problemātiskāka: ar ERAF un 
ESF rādītājiem dažādi mēra dažādas lietas. Faktiski konkrētu fondu regulās 
jēdziens “rezultāts” ir skaidrots atšķirīgi. Kopējie rezultātu rādītāji pastāv tikai 
attiecībā uz ESF, bet ne ERAF. Tomēr tos izmanto reti. Kopumā attiecībā uz ERAF 
28 ES dalībvalstis izstrādāja 2955 konkrētu programmu rezultātu rādītājus, un 
vidēji katrā ERAF DP ir izmantoti 17,4 dažādi konkrētu programmu rezultātu rādī-
tāji. Attiecībā uz ESF ir 23 kopējie rezultātu rādītāji un vēl 1976 konkrētu prog-
rammu rezultātu rādītāji. Katrā ESF DP ir izmantots vidēji 3,1 kopējais rezultātu 
rādītājs un 14,4 dažādi konkrētu programmu rezultātu rādītāji. Tāpēc attiecībā 
uz abiem fondiem nešķiet iespējams darbības datus jēgpilni apkopot ES līmenī. 
Kopumā, ņemot vērā šādu datu regulāras vākšanas izmaksas, darbības rādītāju 
skaits šķiet pārmērīgi liels. Atzinumā Nr. 1/201786 Palāta ieteica saskaņot tādu ar 
darbības rezultātiem saistītu jēdzienu kā “iznākums” un “rezultāts” definīcijas 
(sk. 110.–130. punktu).

86 Sk. Atzinumu Nr. 1/2017 par 
priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
regulai par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro 
Savienības vispārējam 
budžetam (148. punkts).
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151 
Dažādām intervences jomām piešķirtie finanšu resursi, kā arī darbības dati dalīb-
valstīm arī jāsadala pa reģionu kategorijām (tādām kā mazāk attīstītie, pārejas un 
vairāk attīstītie reģioni). Palāta konstatēja, ka dalībvalstis šajā ziņā izmanto da-
žādas pieejas. Šīs atšķirīgās valstu pieejas tieši ietekmē iznākuma rādītāju skaitu, 
to mērķvērtības un starpposma mērķus, galvenos īstenošanas posmus un šajās 
DP izmantotos finanšu rādītājus, t. i., iznākuma un rezultātu rādītāju vērtības pa 
reģionu veidiem nosaka, izmantojot dažādus sadales principus. Vēl jo svarīgāk, ka 
vienotas pieejas trūkums rada šaubas par to dalībvalstu sniegtās informācijas salī-
dzināmību un precizitāti, kurās ir vairāk nekā vienas kategorijas reģioni. Tas var ie-
tekmēt it īpaši tematiskās koncentrācijas prasību izpildi (sk. 100. un 101. punktu).

3. ieteikums

Komisijai ir jāsniedz vienota jēdzienu “iznākums” un “rezultāts” definīcija un jāie-
rosina tās iekļaušana Finanšu regulā, un jānodrošina, ka nozaru regulu priekšliku-
mos tiek ņemta vērā rezultāta definīcija attiecībā uz laikposmu pēc 2020. gada.

Plānotais īstenošanas termiņš: sagatavojot tiesību aktu priekšlikumus laikpos-
mam pēc 2020. gada.

4. ieteikums

Komisijai ir jāanalizē 2014.–2020. gada konkrētu programmu un kopējie rādītāji 
attiecībā uz iznākumu un rezultātiem, lai noteiktu tos, kuri ir būtiskākie un piemē-
rotākie ES intervences pasākumu ietekmes noteikšanai;

Ja programmās ir veiktas izmaiņas, dalībvalstīm ir jāpārtrauc izmantot nevajadzī-
gos konkrētu programmu rādītājus.

Plānotais īstenošanas termiņš — līdz 2018. gada vidum.
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152 
Tāpat kā agrāk, kohēzijas izdevumu ietekme uz paredzamo rezultātu sasniegšanu 
būs jānosaka, veicot novērtējumus. Šim nolūkam ir vajadzīgi dati par rezultātiem, 
kas tieši attiecināmi uz līdzfinansētajām darbībām. ESF DP gadījumā datus par in-
tervences pasākumu tūlītējiem rezultātiem sistemātiski vāks un Komisijai paziņos 
dalībvalstis. Tomēr ERAF rezultātu rādītāji neatspoguļo projektu tūlītējos rezultā-
tus un nebūs viegli pieejami, ja vien dalībvalstis nenolems šos papildu datus vākt 
brīvprātīgi (sk. 121.–123. punktu).

5. ieteikums

Komisijai:

 ο jāizplata informācija par labu praksi dalībvalstīs attiecībā uz novērtējumiem, 
kas vislabāk var noteikt ES intervences pasākumu ietekmi;

 ο jāpalīdz dalībvalstīm atjaunināt savus novērtēšanas plānus, lai tie ietvertu 
šādus labas prakses novērtējumus.

Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka tiek vākti dati, kas ir būtiski ERAF intervences pasā-
kumu ietekmes noteikšanai.

Plānotais īstenošanas termiņš: līdz 2017. gada beigām.

153 
Galvenais trūkums sistēmai, kas izveidota 2014.–2020. gada periodam, ir tas, ka ar 
konkrētu fondu regulām ir ieviestas atšķirīgas prasības ar iznākumu un rezultā-
tiem saistīto darbības datu vākšanai un ziņošanai par tiem. Palātas veiktā analīze 
liecina, ka dažus rādītājus, kas noteikti kā iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF, 
varētu uztvert kā rezultātu rādītājus attiecībā uz ESF. Tomēr tūlītējos rezultātus 
sistemātiski nemēra ar kopējiem iznākuma rādītājiem attiecībā uz visiem TM, 
kurus atbalsta ar ERAF intervences pasākumiem (sk. 124.–130. punktu).
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154 
Tāpēc dalībvalstīm nākas izveidot konkrētu fondu darbības uzraudzības sistēmas, 
pat vairāku fondu DP gadījumā. Šīs atšķirības metodikā un konkrētu programmu 
rādītāju pārmērīgi lielais skaits radīs ievērojamu administratīvo slogu, tomēr vēl 
nav skaidrs, kā šie dati tiks izmantoti. Joprojām nav skaidrs, kā dalībvalstis un/
vai Komisija paredz izmantot un uzraudzīt informāciju par darbības rezultātiem, 
saistībā ar kuru būs jāvāc, jāpārbauda un, vismaz attiecībā uz kopējiem rādītā-
jiem, Komisijai jāpaziņo dati. Tomēr ar iznākumu saistīto darbības datu uzlabota 
pieejamība varētu pavērt iespēju šādas vienības izmaksas un informāciju par 
intervences pasākumu efektivitāti un lietderību izmantot, lai budžeta līdzekļu 
piešķiršana intervences pasākumiem pēc 2020. gada tiktu vairāk balstīta uz rezul-
tātiem (sk. 131.– 134. punktu).

6. ieteikums

Komisijai:

 ο darbības rezultātu salīdzinošai novērtēšanai jāizmanto dati, kas savākti, izska-
tot gada īstenošanas ziņojumus un ad hoc un ex post novērtēšanas rezultātus, 
un atbilstošos gadījumos jāveicina salīdzinošā analīze, kas savukārt sekmēs 
gūto atziņu un pieredzes apkopošanu 2014.–2020. gada periodā;

 ο uz rezultātiem balstīta budžeta koncepcija, kas ikvienu resursu palielinājumu 
saista ar iznākuma vai citu rezultātu pieaugumu, atbilstošos gadījumos jāpie-
mēro kohēzijas politikas intervences pasākumu finansēšanai laikposmā pēc 
2020. gada. Šajā saistībā Komisijai ir jāizmanto dati par faktiskajām vienības 
izmaksām, kas noteiktas 2014.–2020. gada periodā.

Plānotais īstenošanas termiņš: sagatavojot tiesību aktu priekšlikumus laikpos-
mam pēc 2020. gada.

Šo ziņojumu 2017. gada 8. februāra sēdē Luksemburgā pieņēma II apakšpalāta, 
kuru vada Revīzijas palātas locekle Iliana IVANOVA.

 Revīzijas palātas vārdā –

 priekšsēdētājs
 Klaus-Heiner LEHNE
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2014.–2020. gada periodam ieviesto galveno regulatīvo noteikumu salīdzinājums ar 
līdzīgiem noteikumiem iepriekšējos periodos

Intervences loģika
Darbības rezultātu satvars Ex ante nosacījumiPlānošanas 

periods
Attīstība Tematiskā 

koncentrācija Darbības rādītāji

2014.–2020. g.  ο Pastiprināta 
intervences 
loģika

 ο Tematiskās 
koncentrācijas 
prasības katram 
fondam (ERAF 
salīdzinājumā ar 
ESF), TM (ERAF, 
KF) vai investī-
ciju prioritātēm 
(ESF) un reģionu 
kategorijām

 ο Rādītāju strukturēta 
izmantošana

 ο Kopējie iznākuma 
rādītāji, kas noteikti 
juridiskajā pamatā 
(attiecībā uz ESF un 
ERAF), un kopējie 
rezultātu rādītāji 
attiecībā uz ESF

 ο Obligāta ziņošana 
par visiem kopējiem 
rādītājiem attiecībā 
uz ESF

 ο 6 % obligātā izpildes 
rezerve resursiem, kas 
piešķirti ERAF, ESF un 
KF saistībā ar mērķi 
“Investīcijas izaugsmei un 
nodarbinātībai”

 ο Darbības rezultātu 
novērtēšanas metodika ir 
noteikta ar regulu

 ο Starpposma mērķu 
nesasniegšanas gadījumā 
finansējumu iespējams 
zaudēt

 ο Tematiskie ex ante 
nosacījumi

 ο Vispārīgie ex ante 
nosacījumi

 ο Obligāti
 ο Iespēja apturēt 

starpposma 
maksājumus

2007.–2013. g.  ο Tradicionālā 
intervences 
loģika

 ο Finansējums 
piešķirts ar Lisa-
bonas stratēģiju 
saistītām izdevu-
mu kategorijām 
pēc ģeogrāfiskās 
atbilstības

 ο Dažādas dalībvalstis 
rādītājus izmanto 
dažādā apmērā

 ο Kopējie rādītāji 
noteikti Komisijas 
norādījumos; 
to izmantošana 
2008. gadā saskaņo-
ta ar dalībvalstīm, 
bet nav obligāta

 ο 3 % izpildes rezerve 
konverģences mērķim un/
vai reģionālās konkurēt-
spējas un nodarbinātības 
mērķim

 ο Noteikts pēc dalībvalsts 
iniciatīvas, nav obligāts

 ο Finansējumu zaudēt nav 
iespējams

 ο Nav skaidru ex ante 
nosacījumu

2000.–
2006. g.

 ο Tradicionālā 
intervences 
loģika

 ο Koncentrēšanās 
uz prioritārajiem 
mērķiem, Kopie-
nas iniciatīvām un 
fondu aptverto 
iedzīvotāju 
īpatsvaru

 ο Dažādas dalībvalstis 
rādītājus izmanto 
dažādā apmērā

 ο Kopējie rādītāji 
noteikti Komisijas 
norādījumos, bet 
sniegti kā piemēri; 
nav stimula tos 
izmantot

 ο 4 % obligātā izpil-
des rezerve saistību 
apropriācijām

 ο Darbības rezultātu novēr-
tēšanas metodiku nosaka 
dalībvalstis

 ο Finansējumu zaudēt nav 
iespējams

 ο Nav skaidru ex ante 
nosacījumu

Avots: ERP, pamatojoties uz piemērojamajiem tiesību aktiem un Komisijas norādījumiem.
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Stratēģija “Eiropa 2020”, tematiskie mērķi un tematiskā koncentrācija1
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1. Attīstība
3 % no ES IKP (publiskais un privātais sektors kopā) ir jāiegulda pētniecībā un attīstībā, kā arī inovācijā

2. Izglītība
Samazināt mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas rādītājus zem 10 % 
Vismaz 40 % cilvēku vecumā no 30 līdz 34 gadiem ir ieguvuši trešā līmeņa izglītību 

3. Klimata pārmaiņas un ilgtspējīga enerģētika 
Samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeņiem
Līdz 20 % palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru enerģijas galapatēriņā 
Par 20 % paaugstināt energoefektivitāti

4. Nodarbinātība
Jābūt nodarbinātiem 75 % cilvēku vecumā no 20 līdz 64 gadiem

5. Cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību 
Vismaz par 20 miljoniem samazināt to cilvēku skaitu, kuri cieš trūkumu vai ir sociāli atstumti vai kuri ir 
pakļauti šādam riskam

Integrējoša izaugsme

8. TM — veicināt ilgtspējīgu 
un kvalitatīvu nodarbinātību 
un atbalstīt darbaspēka 
mobilitāti

9. TM — veicināt sociālo 
iekļaušanu, apkarot 
nabadzību un jebkādu 
diskrimināciju

10. TM — ieguldīt izglītībā, 
apmācībā un arodizglītībā 
prasmju apguvei, kā arī 
mūžizglītībā

11. TM — uzlabot publisko 
iestāžu un ieinteresēto 
personu institucionālo spēju 
un efektīvu valsts pārvaldi

Ilgtspējīga izaugsme

4. TM — atbalstīt pāreju uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa 
emisijas līmeni visās nozarēs

5. TM — veicināt 
pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, riska novēršanu 
un pārvaldību

6. TM — saglabāt un 
aizsargāt vidi un uzlabot 
resursu izmantošanas 
efektivitāti

7. TM — veicināt 
ilgtspējīgu transportu un 
novērst trūkumus tīkla 
galvenajās infrastruktūrās

Gudra izaugsme

1. TM — nostiprināt 
pētniecību, tehnoloģiju 
attīstību un inovāciju

2. TM — uzlabot 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (IKT) pieejamību, 
izmantošanu un kvalitāti 
(platjoslas mērķis)

3. TM — uzlabot mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) 
konkurētspēju

1  Tematisko mērķu attiecināšana uz stratēģijas “Eiropa 2020” prioritārajām jomām (gudra, ilgtspējīga un integrējoša izaugsme) regulās nav 
noteikta. To ieviesa Komisija vairākos dokumentos, kas publicēti kopš 2014. gada.
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Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas publikāciju “Panorama 48”, InfoRegio, 2013. gads.
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TZ  8

Pārejas reģioni

12 % 50 %

15 % 60 %

20 % 80 %

4. TM

ATBALSTA ESF

ATBALSTA KF

1. TM

2. TM 3. TM

8. TM

9. TM
10. TM

4. TM 11. TM

5. TM 6. TM

7. TM

ERAF galvenās

prioritātes ESF galvenās

prio
ritā

tes

AT
BALSTA ERAF

Mazāk attīstītie reģioni

Vairāk attīstītie reģioni

1.–4. TM

4. TM 1.–4. TM

4. TM 1.–4. TM

70 %

80 %

60 %20 %

20 %

20 %

9. TM līdz 5 inv. pr.

9. TM

9. TM

līdz 5 inv. pr.

līdz 5 inv. pr.

Koncentrēšanās uz maksimāli piecām investīciju prioritātēm (IP), kas ietvertas 
tematiskajos mērķos, un 20 % investīciju koncentrēšana katrā valstī sociālās 
iekļautības, nabadzības apkarošanas un diskriminācijas novēršanas jomā

Attiecībā uz Eiropas Sociālo fondu
Investīcijau novirzīšana uz vismaz 2 no 4 galvenajām prioritātēm ar īpašu 
piešķīrumu ekonomikai ar zemu oglekļa emisijas līmeni (4. TM)

Attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu

Stratēģija “Eiropa 2020”, tematiskie mērķi un tematiskā koncentrācija
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Kohēzijas politikas struktūra
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Avots: ERP.

Investīciju prioritātes ir konkrētas darbības, kas jāizstrādā katrā tematiskajā mērķī. Tām jābūt par pamatu 
konkrētu mērķu noteikšanai. Šajā revīzijā pārbaudīto TM investīciju prioritātes ir šādas:

III
 p
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lik

um
s

b)

 a)

1. TM “Nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un 
inovāciju”:

aktīva un veselīga novecošana.vi)

darbinieku, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās 
pārmaiņām;

v)

vīriešu un sieviešu līdztiesība visās jomās, tostarp attiecībā 
uz nodarbinātības pieejamību, karjeras izaugsmi, 
profesionālās un privātās dzīves līdzsvarošanu un vienāda 
atalgojuma par vienādu darbu veicināšanu;

iv)

pašnodarbinātība, uzņēmējdarbība un uzņēmumu radīšana, 
tostarp inovatīvu mikrouzņēmumu un inovatīvu mazo un 
vidējo uzņēmumu izveide;

iii)

jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū, īpašu uzmanību 
pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistī-
tiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuri pakļauti sociālās 
atstumtības riskam, un jauniešiem no sociāli atstumtām 
kopienām, arī īstenojot garantijas jauniešiem shēmu;

ii)

darba meklētāju un nenodarbinātu cilvēku, tostarp ilgstošu 
bezdarbnieku un no darba tirgus attālinātu personu, piekļuve 
nodarbinātībai, arī izmantojot arī vietējas nodarbinātības 
iniciatīvas, kā arī atbalsts darbaspēka mobilitātei;

i)

8. TM “Veicināt ilgtspējīgu un kvalitatīvu nodarbinātību 
un atbalstīt darbaspēka mobilitāti”:

uzlabot pētniecības un inovācijas infrastruktūru un 
spēju attīstīt tās izcilību, kā arī veicināt kompetences 
centru, it īpaši Eiropas nozīmes centru, izveidi;

veicināt uzņēmumu investīcijas pētniecībā un inovācijā, 
veidot saikni un sinerģiju starp uzņēmumiem, 
pētniecības un attīstības centriem un augstākās 
izglītības nozari, it īpaši veicinot investīcijas produktu 
un pakalpojumu izstrādē, tehnoloģiju pārnesē, sociālajā 
inovācijā, ekoinovācijā, sabiedrisko pakalpojumu 
lietotnēs, pieprasījuma stimulēšanā, tīklu veidošanā, 
kopās un atvērtajā inovācijā ar pārdomātas 
specializācijas starpniecību, un atbalstīt tehnoloģiskos 
un lietišķos pētījumus, eksperimentālās līnijas, agrīnās 
produktu apstiprināšanas darbības, progresīvās 
ražošanas spējas un pirmreizējo ražošanu, it īpaši 
izmantojot svarīgas pamattehnoloģijas un izplatot 
universālas tehnoloģijas.
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Stratēģisko rezultātu rādītāji — visu piecu revīzijā ietverto dalībvalstu partnerības 
nolīgumu analīze

a) Attiecībā uz 1. tematisko mērķi

Valsts Galvenais rezultātu rādītājs partnerības 
nolīgumā

Atsauces vērtī-
ba (gads)

Starppos-
ma mērķis 

2020. gadam

ES piešķīrums 
ESI fondiem 

(tostarp ERAF), 
EUR

ES ieguldījums 
mērķvērtības 
sasniegšanā

ES Pētniecības un attīstības izdevumi attiecībā uz 
IKP (GERD) 1,3 % (2012. g.) 2,00 %

4 653 741 999 
(4 424 158 787)

Neattiecas

ES Privātā sektora finansētie pētniecības un attīstības 
izdevumi 45,6 % (2012. g.) 60,0 % Neattiecas

ES
Uzņēmumi, kuri ievieš tehnoloģiskas inovācijas, 
no visiem aktīvajiem uzņēmumiem ar 10 vai vairāk 
darbiniekiem

13,22 % 
(2010.–2012. g.) 25,00 % Neattiecas

IE
To nozares partneru skaita pieaugums, kuri sadarbo-
jas ar finansētiem stratēģiskās pētniecības centriem 
reģionos

Neattiecas1 Neattiecas

186 992 153 
(142 000 000)

Neattiecas

IE Licenču skaita pieaugums, veicot pētniecību dienvidu un 
austrumu (Southern and Eastern, S&E) reģionā Neattiecas Neattiecas Neattiecas

IE

To “Enterprise Ireland” MVU klientu skaits pierobežas, 
vidienes un rietumu (Border, Midland and Western, 
BMW) reģionā, kuru pētniecības un attīstības izdevumi 
pārsniedz 100 000 EUR gadā (BMW)

Neattiecas Neattiecas Neattiecas

HR Pētniecības un attīstības izdevumi attiecībā pret IKP 
(GERD) 0,75 % (2012. g.) 1,40 % 690 292 165 

(664 792 165) Neattiecas

PL Pētniecības un attīstības izdevumi attiecībā pret IKP 
(GERD) 0,90 % (2012. g.) 1,70 %

8 436 055 741 
(8 351 428 665)

26 %

PL Uzņēmumu sektora pētniecības un attīstības izdevumi 
attiecībā pret IKP 0,30 % (2012. g.) 0,80 % 30 %

RO pētniecības un attīstības izdevumi attiecībā pret IKP 
(GERD) 0,49 % (2012. g.) 2,00 % 1 061 811 455 

(973 404 255) Neattiecas

1 Atsauce uz rezultātu rādītājiem darbības programmās.
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b) Attiecībā uz 8. tematisko mērķi

Valsts Rezultātu rādītājs partnerības nolīgumā Atsauces vērtī-
ba (gads)

Starppos-
ma mērķis 

2020. gadam

ES piešķīrums 
ESI fondiem 

(tostarp ERAF, 
ESF, JNI), EUR

ES ieguldījums 
mērķvērtības 
sasniegšanā

ES 20 līdz 64 gadus vecu iedzīvotāju nodarbinātības 
pieaugums 59,3 % (2012. g.) 74 %

4 195 708 141 
(3 645 694 060)

Neattiecas

ES Jauniešu bezdarba līmenis 55,7 % (2013. g.) Samazināt atsau-
ces vērtību Neattiecas

ES Mazkvalificētu darbinieku bezdarba līmenis 34 % (2012. g.) Samazināt atsau-
ces vērtību Neattiecas

ES Vidēji un augsti kvalificētu darbinieku īpatsvars attiecībā 
pret kopējo nodarbinātības līmeni 78,97 % (2012. g.) Palielināt atsau-

ces vērtību Neattiecas

IE
Bezdarbnieki vai citi darba meklētāji, tostarp ilgtermiņa 
un gados jauni bezdarbnieki, atrod darbu, uzsāk mācības 
vai apgūst arodu

Neattiecas Neattiecas
307 325 622 

(299 075 622)

Neattiecas

IE
Vairāk jauniešu, it īpaši to, kuri nemācās, nestrādā un 
neapgūst arodu, vecumā līdz 25 gadiem sāk mācīties, 
strādāt vai apgūt arodu

Neattiecas Neattiecas Neattiecas

HR 20 līdz 64 gadus vecu iedzīvotāju nodarbinātības 
pieaugums 55,4 % (2013. g.) 62,9 % 680 687 318 

(532 933 273) Neattiecas

PL 20 līdz 64 gadus vecu iedzīvotāju (S/V) nodarbinātības 
pieaugums

57,6 % S (2013. g.)
72,1 % V (2013. g.)

62,3 % S
79,8 % V

5 796 315 058 
(5 450 532 063)

5 %
3,2 %

PL 55 līdz 64 gadus vecu iedzīvotāju (S/V) nodarbinātības 
pieaugums

31,0 % S (2013. g.)
51,3 % V (2013. g.)

34,5 % S
64,4 % V

4,7 %
1,6 %

PL Nodarbinātības pieaugums lauku rajonos līdz 53,3 % 50,3 % (2013. g.) 53,3 % 6,2 %

RO 20 līdz 64 gadus vecu iedzīvotāju nodarbinātības 
pieaugums 63,8 % (2012. g.) 70 % 2 334 594 271 

(1 770 988 630) Neattiecas

Avots: ERP.
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Kopsavilkums

IV
Komisija atsaucas uz tās atbildi par 55. punktu.

Komisijas kopīga atbilde par VII un VIII punktu:
Komisija norāda, ka ERAF un ESF programmu konkrētos darbības rādītājus attiecībā uz rezultātiem nav paredzēts 
apkopot ES līmenī. Šie konkrētie rādītāji ir piemēroti mērķu noteikšanai un ziņošanai par darbības rezultātiem 
saistībā ar mērķiem, bet kopējie rādītāji sniedz iespēju ziņot par sasniegumiem, balstoties uz iepriekš noteiktām 
kategorijām, kas atspoguļo bieži izmantotos ieguldījumus visā ES. Programmu konkrētie iznākuma rādītāji attiecas 
uz reālajiem produktiem, kas ļauj aptvert izmaiņas, kuras nodrošinājuši ES finansētie intervences pasākumi prog-
rammās. Šie intervences pasākumi ir pielāgoti ar mērķi novērst attīstības trūkumus, kas saistīti ar konkrēto vietu. Pēc 
būtības tiem konkrēti jāattiecas uz reģionu un paredzēto darbību.

VIII
Komisija atsaucas uz tās atbildi par 90., 91., 110., 112., 131., 134. punktu un 13. izcēlumu.

IX
Pirmā aizzīme: Komisija atsaucas uz tās atbildi par 2. ieteikumu.

Otrā aizzīme: Komisija atsaucas uz tās atbildi par 5. ieteikumu.

Trešā aizzīme: Komisija atsaucas uz tās atbildi par 4. ieteikumu.

X
Pirmā aizzīme: Komisija atsaucas uz tās atbildi par 1. ieteikumu.

Otrā aizzīme: Komisija atsaucas uz tās atbildi par 2. ieteikumu.

Trešā aizzīme: Komisija atsaucas uz tās atbildi par 3. ieteikumu.

Ceturtā aizzīme: Komisija atsaucas uz tās atbildi par 4. ieteikumu.

Piektā aizzīme: Komisija atsaucas uz tās atbildi par 5. ieteikumu.

Sestā aizzīme: Komisija atsaucas uz tās atbildi par 6. ieteikumu.
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Apsvērumi

36
Komisijas priekšlikums par 2014.–2020. gada periodu tika iesniegts nedaudz vēlāk nekā priekšlikums par 2007.–
2013. gada periodu. Tomēr galvenais iemesls, kāpēc regulas stāšanās spēkā aizkavējās, bija sarunu par tiesību aktu 
lielā sarežģītība (lielāka EP loma, priekšlikums, kas aptver piecus fondus) un tas, ka DFS regulu likumdevēji pieņēma 
tikai 2013. gada decembrī. Nozares tiesību aktus nebūtu iespējams pieņemt pirms tam arī gadījumā, ja Komisija 
priekšlikumus būtu iesniegusi agrāk.

37
Komisijas prioritāte bija sekundāro tiesību aktu pieņemšana saskaņā ar plānošanas cikla vajadzībām. Sekundārie 
tiesību akti, kas nepieciešami partnerības nolīgumu (PN) vai darbības programmu (DP) pieņemšanai un pamata 
nodrošināšanas struktūru izveidei, tika pieņemti līdz 2014. gada martam, pēc tam līdz 2015. janvārim tika pieņemti 
akti, ar ko nodrošināja īstenošanas pamatnoteikumus. Tas, ka tiesiskā regulējuma izveidi pabeidza tikai 2016. gada 
janvārī, neietekmēja plānošanas sākumu.

Turklāt, lai veicinātu sekundāro tiesību aktu savlaicīgu pieņemšanu, vienlaikus ar sarunām par tiesību aktiem noritēja 
izstrādes un konsultācijas procedūras ar dalībvalstīm.

49
Komisija norāda, ka tās sniegumu sarunās un programmu pieņemšanā salīdzinājumā ar iepriekšējo plānošanas 
periodu var novērtēt arī salīdzinājumā ar pirmajiem 12 mēnešiem pēc tiesiskā regulējuma pieņemšanas. Izmantojot 
12 mēnešu periodu no attiecīgo tiesību aktu kopumu pieņemšanas abos periodos, tiktu sniegts precīzāks priekš-
stats. Tas nozīmētu, ka 2014.–2020. gadā pirmajos 12 mēnešos pēc regulas pieņemšanas tika pieņemti 40 % DP, 
salīdzinājumam — 2007. –2013. gada plānošanas periodā tādā pašā laikā tika pieņemti 6 % DP.

52
Komisija norāda, ka Palātas minētās 703 dienas ietver tādas DP neoficiālu iesniegšanu, kas neatbilst KNR prasībām.

53
Komisija norāda, ka atsevišķus kavēšanās gadījumus izraisīja plašu apsvērumu nepieciešamība. Turklāt Spānija 
nepiekrita apsvērumu sniegšanai angļu valodā, tādējādi izraisot kavēšanos saistībā ar to iesniegšanu Spānijas iestā-
dēm. Attiecībā uz Poliju apsvērumu nosūtīšanas kavēšanās iemesls bija ar partnerības nolīgumu saistītā notiekošā 
sarunu procedūra. Tā kā DP tika iesniegtas pirms PN pieņemšanas, apsvērumi bija jāsaskaņo ar pieņemto PN, kā arī 
jānodrošina to atbilstība pieņemtajam PN.
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55
Komisija norāda, ka 100 % PN un 99 % DP tika pieņemti regulatīvajā termiņā (t. i., seši mēneši attiecībā uz DP un 
četri mēneši attiecībā uz PN). Komisijai bija nepieciešamas vidēji 107 dienas / 3,6 mēneši, lai pieņemtu DP, un vidēji 
81 diena, lai pieņemtu PN (ņemot vērā apturēšanas procedūru atbilstīgi KNR 3. pantam).

Lūdzam skatīt arī Komisijas atbildi par 52. punktu. 

Trešais ievilkums. Ņemot vērā kohēzijas politikas piešķīruma ekonomisko nozīmi, Komisijai ir ļoti nopietna attieksme 
pret programmu kvalitāti, un tā ir ieviesusi procedūras, ar ko nodrošina konsultācijas ar visiem attiecīgajiem die-
nestiem, lai apvienoto visus pieejamos ekspertus ar mērķi nodrošināt kvalitatīvas programmas, kas sniedz iespēju 
efektīvi tērēt ES budžetu.

62
Pateicoties IT rīkiem Komisijas līmenī, būs iespējama finanšu koncentrēšanas prasību izpildes pārraudzība, ietverot 
arī papildu informāciju, kas prasīta no attiecīgajām dalībvalstīm, kuras nepiedalās PN un DP.

66
Sarunu laikā Komisija apstiprināja, ka KVAI bija prioritāte partnerības nolīgumos un darbības programmu konkrēta-
jos mērķos. Tomēr nepastāv regulatīvas prasības attiecībā uz īpašu finansējuma piešķīrumu KVAI.

74
Komisija norāda, ka noteiktās prasības attiecas uz visām dalībvalstīm. Informācijas kvalitāte ir atkarīga no pārraudzī-
bas sistēmu noturības, kas ir to kompetencē.

75
Attiecībā uz Īrijas PN Komisija norāda, ka tas atbilst regulas prasībām, apkopojot galvenos vēlamos rezultātus, un ka 
nepieciešamā informācija ir sniegta DP.

76
Attiecībā uz Īrijas PN, lai gan galvenie vēlamie rezultāti neietver īpašu atsauci uz stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem, 
PN bieži atsaucas uz Īrijas mērķiem, tostarp 10. lappusē esošajā ievadā. Šie mērķi arī ietekmēja DP sagatavošanu. 
Abās DP bieži atsaucas uz stratēģijas “Eiropa 2020” un Īrijas mērķiem.
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86
Pirmais ievilkums. Attiecībā uz ERAF Andalūzijas 8. tematisko mērķi Komisija uzskata, ka papildus programmā un 
partnerības nolīgumā iekļautajai informācijai Andalūzijas iestādes sarunās par darbības programmu sniedza pietie-
kamus skaidrojumus par nepieciešamību ieguldīt līdzekļus infrastruktūrā un aprīkojumā Nodarbinātības dienesta 
vajadzībām.

Otrais ievilkums. Attiecībā uz Rumāniju Komisija norāda, ka vairums mērķu nebija noteikti pārāk plaši. Komisija 
uzskata, ka konkrētajiem mērķiem ir iznākuma un rezultātu rādītāju noteikts kopums. Attiecībā uz Spāniju DP mērķi 
ir precizēti valsts un reģionālajās pārdomātas specializācijas stratēģijās un daudzgadu plānā par pētniecības infra-
struktūras ieguldījumu budžeta plānošanu un prioritāšu noteikšanu, uz ko atsaucas DP.

87
Komisija norāda, ka attiecībā uz Poliju IV prioritārais virziens “Sociālā inovācija un starptautiskā sadarbība” ir skaidri 
sadalīts darbību veidos, kas noteikti diviem atsevišķiem konkrētiem mērķiem — mikrolīmeņa un makrolīmeņa soci-
ālās inovācijas un starpvalstu mobilitāte.

Visiem šiem projektu veidiem jāveicina:

— jaunas idejas un politikas risinājumi, kas jāizstrādā, jātestē un jāīsteno vietējā/nelielā vai valsts mērogā,

— tādu personu mobilitātes programmas, kas ir tiesīgas piedalīties DP KED intervences pasākuma ietvaros.

Attiecībā uz Spāniju Komisija norāda nenozīmīgo piešķīruma apjomu par 6.A, 6.B, 6.C un 6.D prioritāro virzienu 
(EUR 7 miljoni vai 0,33 % no OP, kuras kopējais piešķīrums ir EUR 2,1 miljards). Turklāt jānorāda, ka šo prioritāro vir-
zienu pasākumi patiešām papildina pasākumus, kas izstrādāti 1. prioritārajā virzienā, kurš aptver 8. tematisko mērķi 
“Nodarbinātība” ar konkrēto 8.3.1. mērķi. Ar šiem prioritārajiem virzieniem tikai attīsta “sociālās inovācijas” elementu 
galvenajās darbībās, ko finansē konkrētajā pamatmērķī. Pamatojoties uz to, šos prioritāros virzienus nevar uzskatīt 
par atsevišķu pasākumu.

90
Komisija norāda, ka kohēzijas politikas būtisks elements ir lielāki piešķīrumi mazāk attīstītajiem reģioniem, tādējādi 
arī ziņošana notiek attiecīgi, t. i., ņemot vērā reģiona kategoriju.

91
Komisija atsaucas uz tās atbildi par 90. punktu.

Komisija norāda, ka visām dalībvalstīm jāziņo par visiem ESF kopējiem rādītājiem, jo tie sniedz ļoti būtisku informā-
ciju, taču nav obligāti jānosaka to mērķi.

KNR minētās ziņošanas prasības ir noteiktas, vienojoties ar dalībvalstīm. Par lielāko daļu šo rādītāju jau paziņojušas 
vadošās iestādes, kā prasīts.

Darbības rezultātu satvara rādītāji (DP 6. tabula) ir programmas rādītāju (4. un 5. tabula) apakškopa. Tie neveido 
papildu ziņošanas slogu.
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101
Komisija norāda, ka dalībvalstu atšķirīgās pieejas atspoguļo kohēzijas politikas intervences pasākumu tematisko un 
reģionālo veidu.

104
Komisija norāda, ka saskaņā ar regulu kopējos iznākuma rādītājus izmanto atbilstošos gadījumos. Orientācija uz 
rezultātiem ļauj dalībvalstīm noteikt rādītājus, kurus tās izmantos, balstoties uz konkrētā mērķa formulēšanu un 
plānoto veicamo darbību noteikšanu. Rādītāji, kas izmantoti 40–90 % DP, nevar tikt uzskatīti par ierobežotu apmēru.

9. izcēlums — Tāda atbilstoša kopējā iznākuma rādītāja piemērs, kas netiek izmantots 
(Spānija)
Komisija norāda, ka 1. tematiskais mērķis aptver plašu klāstu ieguldījumu prioritāšu, tādējādi šajā daļā iekļauti ne 
tikai darbības rādītāji. Komisija vēlas atgādināt pašreizējā plānošanas perioda intervences pasākumu loģiku, proti, 
konkrētu mērķi, kas ietver vēlamās izmaiņas / vēlamos rezultātus, var sasniegt ar dažādām darbībām, kas tiks 
pārveidotas dažādos atbilstošos darbības rādītājos. Spānijas piemērā gan CO01, gan CO29 ir atbilstošs. Dalībvalsts, 
arī ņemot vērā rādītāju neizplatīšanu, nolēma ierobežot izmantotos atbilstošos rādītājus, tā vietā izmantojot vienu 
kopēju — CO01.

110
Komisija norāda, ka rezultātu rādītāju koncepcija patiešām atšķiras ESF un ERAF regulā galvenokārt saistībā ar abu 
fondu dažādajiem mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem. Tādējādi ne visus rādītājus var apvienot attiecībā uz 
abiem fondiem.

Komisija pēta iespēju virzīties uz šo koncepciju saskaņošanu saistībā ar diskusiju par periodu pēc 2020. gada.

111
Komisijas atbildēs par 2015. gada ziņojuma 3. nodaļu, uz ko Palāta atsaucas, arī minēts tas, ka dažādu regulu pie-
ņemšana 2014. –2020. gada DFS periodam notika pirms labāka regulējuma pamatnostādņu pieņemšanas (2015. gada 
maijs). Turklāt šo regulu saturs ir likumdevēju veikto politisko sarunu rezultāts, tādējādi radot dažas neatbilstības.

Kopš labāka regulējuma norādījumu pieņemšanas visu programmu uzraudzībā un novērtēšanā būtu pastāvīgi 
jāizmanto labāka regulējuma terminoloģija. Tomēr konsekventu terminu izmantošanu visos tiesību aktos īstermiņā, 
iespējams, nevar nodrošināt.

112
Komisija norāda, ka ERAF un ESF programmu konkrētos darbības rādītājus attiecībā uz rezultātiem nav paredzēts 
apkopot ES līmenī. Šie konkrētie rādītāji ir piemēroti mērķu noteikšanai un ziņošanai par darbībām saistībā ar mēr-
ķiem, bet kopējie rādītāji sniedz iespēju ziņot par sasniegumiem, balstoties uz iepriekš noteiktām kategorijām.

ERAF neietver kopējos rezultātu rādītājus, jo rezultāts ir “tas, ko paredzēts mainīt ar plānoto intervences pasākumu 
palīdzību”. Dažādi faktori var paredzēto rezultātu virzīt tuvāk vēlamajām izmaiņām vai tālāk no tām. Lai labāk atspo-
guļotu īpašo kontekstu, kādā notiek intervences pasākumi, dalībvalstis izveido īpašu rezultātu rādītāju, kurā ņemti 
vērā visi šie parametri.
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115
Komisija norāda, ka patiešām nav nepieciešams DP definēt mērķus attiecībā uz visiem kopējiem rādītājiem. Tādēļ 
visi no tiem nav iekļauti DP. Tomēr par tiem jāziņo saistībā ar visām ieguldījumu prioritātēm.

124
Kā norādīts ERAF norādījumu dokumentā par pārraudzību un izvērtēšanu, rezultātu rādītāji ERAF attiecas uz cilvēku 
labklājības un progresa konkrēto aspektu, ar ko motivē politikas darbību, kā arī ir saistīti ar visiem iespējamajiem 
saņēmējiem. Pretstatā iznākuma rādītājiem rezultātu rādītāji tādējādi nav stingri un ekskluzīvi saistīti ar ERAF iegul-
dījumiem. Lai gan ERAF ieguldījumi, iespējams, būs svarīgs paredzēto izmaiņu veicinātājs, arī citiem ārējiem fakto-
riem — ārpus vadošās iestādes un dažreiz pat valsts un/vai reģionālo iestāžu kontroles — būs ietekme.

127
Komisija norāda, ka dati par ilgāka termiņa rezultātu rādītājiem jāvāc, pamatojoties uz tipisku izlasi, nevis attiecībā 
uz visiem dalībniekiem (sk. ESF regulas I pielikumu).

128
Komisija uzsver, ka neto ietekmes novērtējums neietilpst tikai pārraudzības jomā un ka to izvērtē vadošās iestādes. 
Vadošajām iestādēm vismaz vienreiz jānovērtē katra konkrētā mērķa ietekme. Komisija intensīvi veicinājusi hipo-
tētiskas ietekmes izvērtējumu veikšanu, lai novērtētu ESF neto ietekmi; to veicina atsevišķu datu par dalībniekiem 
vākšana un glabāšana.

130
Komisija norāda, ka pastāv dažādas informācijas sniegšanas prasības, taču tas obligāti nenozīmē, ka jāpastāv pilnīgi 
atšķirīgām darbības rezultātu pārraudzības sistēmām.

131
Komisija norāda, ka ERAF programmas aptver plašu klāstu ieguldījumu tēmu un darbojas neviendabīgos sociālos, 
ekonomikas un ģeogrāfiskos kontekstos. Jaunā 2014.–2020. gada pieeja, kas orientēta uz rezultātiem, uzsver tādu 
politikas mērķu skaidrāku formulēšanu, kas precizēti attiecīgajās fondu regulās. Saistībā ar informāciju par darbību 
ERAF kopējie iznākuma rādītāji aptver visbiežāk izmantotos intervences pasākumus, lai nodrošinātu jēgpilnu apko-
pošanu ES līmenī. Tomēr ar tiem nepietiek, lai aptvertu dalībvalstu ES mērogā veikto intervences pasākumu sarež-
ģītību un daudzveidību. Tādējādi programmu rādītājus (vai nu iznākuma, vai rezultātu rādītājus) skaidri izvēlējās 
dalībvalsts papildus kopējiem rādītājiem, lai atspoguļotu programmu darbības īpašo kontekstu. Daudzos gadījumos 
attiecīgā informācija ir pieejama un galvenokārt tiek vākta, izmantojot augšupēju pieeju.
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132
Lūdzam skatīt Komisijas atbildi par 131. punktu.

134
Komisija uzskata, ka universāla pieeja darbības budžeta plānošanai nav iespējama vai praktiska saskaņā ar ekspertu 
pētījumiem, kuros secināts, ka nav vislabākā veida, kādā veikt darbības budžeta plānošanu. Praksē redzams, ka 
mēģinājumi īstenot stingru pieeju, radīja birokrātisku uzdevumu, proti, atzīmēšanu ar ķeksīti kontrolsarakstā, nevis 
patiesu budžeta pārvaldības rīku.

Skatīt arī Komisijas atbildi par 13. izcēlumu.

Attiecībā uz Palātas minētajiem iespējamajiem iemesliem, kas izraisījuši atšķirīgas vienības izmaksas par autoceļu 
būvniecību dažādās dalībvalstīs starpā, Komisija norādītajā iepriekšējā ziņojumā1 minēja, ka “parasti pieprasījuma 
prognozēs un tādējādi saistītajā lietojuma izmaksu aprēķinā ņem vērā reģionu specifisko kontekstu. (..) Tehniski sarežģītā-
kiem ceļiem ir lielākas izmaksas uz km nekā citiem ceļiem.. Šī analīze arī lielā mērā ir atkarīga no ģeogrāfiskajiem apstāk-
ļiem, kādos ir būvēti revidētie ceļi.”

Saistībā ar to Komisija apņēmās turpināt papildu vienības izmaksu pētījumu veikšanu.

13. izcēlums — Darbības budžeta plānošana
ESAO[*] ir definējusi darbības budžeta plānošanu kā budžeta plānošanu, kas sasaista piešķirtos līdzekļus ar izmērā-
miem rezultātiem. Pastāv trīs visaptveroši veidi: darbības budžeta plānošana, dokumentos iekļaujot informāciju par 
darbību (presentational performance budgeting), ar darbības rezultātiem saistīta budžeta plānošana (performance-in-
formed budgeting) un tiešās darbības budžeta plānošana (direct performance budgeting). [*Skatīt ESAO tīmekļa vietni 
http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm] Komisija cieši 
sadarbojas ar EASO tādu centienu jomā, kas ir saistīti ar “Uz rezultātiem vērstu ES budžetu”, lai ieviestu praktiskus 
uzlabojumus ar DFS izveidoto programmu esošajā darbības satvarā 2014.–2020. gadam.

Informācija par darbību nav vienīgais faktors, kas ietekmē lēmumus par budžetu, un tai arī nevajadzētu būt vienīga-
jam faktoram, tādēļ ir normāli ņemt vērā arī citu informāciju.

ES budžets ir darbības budžets, kas sniedz iespēju budžeta lēmējinstitūcijai budžeta plānošanas procesā ņemt vērā 
informāciju par darbību, nodrošinot informāciju par programmu mērķiem un progresu to sasniegšanā (t. i., kas ir 
paveikts vai ko paredzēts paveikt ar katrai programmai piešķirtajiem līdzekļiem) programmas pārskatos, kuri pievie-
noti budžeta projektam. Praksē reti vērojams, ka katru resursu pieauguma gadījumu skaidri saista ar iznākumu vai 
citu rezultātu apjoma pieaugumu budžeta līmenī, tas notiek tikai konkrētos gadījumos (Pasaules Banka, ESAO). Tiešā 
budžeta plānošanas pieeja, kas ietver katra resursu pieauguma/samazināšanās gadījuma saistīšanu ar iznākumu vai 
citu rezultātu apjoma pieaugumu/samazināšanos, nav uzskatāma par izpildāmu vai piemērojamu ES budžeta līmenī, 
programmās un vadības veidos.

1 Kopīgā Komisijas atbilde par īpašā ziņojuma Nr. 5/2013 “Vai ES kohēzijas politikas līdzekļi tiek lietderīgi izmantoti ceļu vajadzībām?” 32. un 
33. punktu.

http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
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Secinājumi un ieteikumi

136
Komisija norāda, ka dalībvalstu sniegtos datus par visiem kopējiem iznākuma rādītājiem un attiecībā uz ESF arī 
par kopējiem rezultātu rādītājiem fonds var apkopot ES līmenī, un tas tiks darīts, un Komisija katru gadu iesniedz 
kopsavilkuma ziņojumu EP, Padomei, EESK un RK. Pirmais ziņojums tika pieņemts 2016. gada 20. decembrī 
(COM(2016) 812). Turklāt detalizēti dati ir publiski pieejami, un tos var apskatīt atklāto datu platformā2.

Komisija uzskata, ka kopējie rādītāji, ko pieņēmuši likumdevēji fondiem piemērojamajās regulās, nodrošina datus, 
kas ir nepieciešami, lai spētu apliecināt budžeta lēmējinstitūcijai un Eiropas iedzīvotājiem ESI fondu sasniegto un to, 
ka ES budžets ir vērsts uz rezultātiem un tos nodrošina.

137
Komisija norāda, ka DFS regulu likumdevēji arī pieņēma tikai 2013. gada decembrī. Nozares tiesību aktus nebūtu 
iespējams pieņemt pirms tam arī gadījumā, ja Komisija priekšlikumu būtu iesniegusi agrāk.

Komisija uzsver, ka vēl viens vērā ņemams faktors ir tas, ka vispārējie noteikumi par fondiem (t. i., KNR) bija jāpieņem 
gan Padomei, gan EP.

Komisijas prioritāte bija sekundāro tiesību aktu pieņemšana saskaņā ar plānošanas cikla vajadzībām. Sekundārie tie-
sību akti, kas nepieciešami partnerības nolīgumu vai darbības programmu pieņemšanai un pamata nodrošināšanas 
struktūru izveidei, tika pieņemti līdz 2014. gada martam (agrīnos projektus apsprieda ar dalībvalstīm 2013. gadā), 
pēc tam līdz 2015. janvārim tika pieņemti akti, ar ko nodrošināja īstenošanas pamatnoteikumus. Tas, ka tiesiskā regu-
lējuma izveidi pabeidza tikai 2016. gada janvārī, neietekmēja plānošanas sākumu.

138
Saistībā ar norādījumiem Komisija atgādina, ka tie jau tika apspriesti deleģēto un īstenošanas aktu ekspertu grupā 
pirms pamataktu pieņemšanas un stāšanās spēkā. Būtībā Komisija var pabeigt norādījumus tikai tad, kad likumde-
vēji ir vienojušies par normatīvo regulējumu un to pieņēmuši. Lūdzam skatīt arī Komisijas atbildi par 37. punktu.

2 https://cohesiondata.ec.europa.eu/

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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140
Komisija norāda, ka plānošanas kopējais ilgums bija ievērojami mazāks nekā attiecībā uz 2007.–2013. gadu. Detalizē-
tākus statistikas datus lūdzam skatīt 49., 52., 53. un 55. punktā.

141
Komisija atsaucas uz tās atbildi par 55. punktu.

1. ieteikums
Komisija piekrīt šim ieteikumam, Komisijas prioritāte ir savlaicīgu tiesību aktu priekšlikumu iesniegšana attiecībā 
uz kohēzijas politiku. Tomēr laika plānojums ir atkarīgs no DFS regulas priekšlikuma pieņemšanas. Saskaņā ar DFS 
regulas3 25. pantu Komisijai jāiesniedz priekšlikums par daudzgadu finanšu shēmu periodam pēc 2020. gada pirms 
2018. gada 1. janvāra. Komisijas priekšlikums par kohēzijas politikas tiesību aktu kopumu periodam pēc 2020. gada 
tiks iesniegts pēc tam.

Komisija cieši sadarbosies ar likumdevējiem, lai tiesiskais regulējums tiktu savlaicīgi pieņemts un stātos spēkā.

143
Komisija ir ieviesusi sistēmu tematiskās koncentrācijas pārraudzībai ar DP sniegtajiem datiem, kā arī papildu infor-
māciju no attiecīgajām dalībvalstīm un ir pārliecināta, ka ar to pietiek, lai noteiktu, vai tematiskās koncentrācijas 
prasības ir izpildītas.

Plašāku informāciju lūdzam skatīt Komisijas atbildē par 62. punktu.

2. ieteikums

a)
Komisija ņem vērā ieteikumu, kas paredzēts dalībvalstīm.

b)
Komisija piekrīt ieteikumam. Komisija uzsver, ka atbilstība tematiskās koncentrācijas prasībām tiek pārbaudīta DP 
pieņemšanas / DP grozīšanas brīdī. Īstenošanas laikā atbilstību pārrauga, izmantojot dalībvalstu sniegtos datus gada 
īstenošanas ziņojumā.

144
Komisija atsaucas uz tās atbildi par 75. un 76. punktu.

145
Komisija atsaucas uz tās atbildi par 86. un 87. punktu.

3 Regula (ES, EURATOM) Nr. 1311/2013.
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146
Komisija norāda, ka kohēzijas politika ir uz vietu balstīts instruments, ar ko nodrošina pielāgotus risinājumus dalīb-
valstu un reģionu konkrētajām vajadzībām un problēmām. Tādējādi ziņošanas prasības ir saskaņotas ar dalībvalstīm, 
lai pietiekami atspoguļotu katras DP īpašo kontekstu un sniegtu iespēju nodrošināt jēgpilnu ziņošanu, kā arī izvērtē-
šanu. Plašāku informāciju lūdzam skatīt Komisijas atbildē par 90. un 91. punktu.

147
Komisija norāda, ka, lai gan finanšu informācija ERAF patiešām nav oficiāli saskaņota ar darbības informāciju, šī 
informācija ir dalībvalstu rīcībā, un tās var ar šo informāciju dalīties ad hoc gadījumos.

Komisija uzsver, ka šāda informācija gandrīz noteikti būs pieejama programmām, lai veiktu programmu ietekmes 
novērtējumu periodā, kā arī lai izvērtētu intervences pasākumu izmaksu lietderību un izmaksu efektivitāti.

148
Komisija atsaucas uz tās atbildi par 104. punktu.

149
Komisija pēta iespēju virzīties uz šo koncepciju saskaņošanu saistībā ar diskusiju par periodu pēc 2020. gada. Pla-
šāku analīzi lūdzam skatīt Komisijas atbildē par 110.–112. punktu.

150
Komisija norāda, ka dalībvalstu pienākums bija noteikt pieeju, ar ko iedalīt datus reģionu kategorijās, tādējādi meto-
dika var būt atšķirīga. Lai veicinātu šīs iedalīšanas pareizu veikšanu, tika sniegti norādījumi. Lūdzam skatīt Komisijas 
atbildi par 101. punktu.

3. ieteikums
Komisija daļēji piekrīt šim ieteikumam.

Komisija piekrīt izpētīt saskaņotas darbības terminoloģijas jomu Finanšu regulā un nozaru juridiskajā pamatā attie-
cībā uz periodu pēc 2020. gada. Tomēr Komisija šajā posmā nevar uzņemties konkrētas saistības attiecībā uz tiesību 
aktu priekšlikumiem par periodu pēc 2020. gada.

4. ieteikums
Komisija piekrīt šim ieteikumam, un tas tiks īstenots, lai sagatavotu priekšlikumus par periodu pēc 2020. gada, kā 
norādīts turpmāk.

Pamatojoties uz 2014.–2020. gada datiem, Komisija pēta kopējo rezultātu un iznākuma rādītāju iespējamu plašāku 
izmantošanu. Tomēr, lai noteiktu ietekmi, būs nepieciešami izvērtējumi (kā tas bijis arī iepriekš).

Komisija norāda, ka šis ieteikums ir paredzēts dalībvalstīm.
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151
Komisija atsaucas uz tās atbildi par 124. punktu.

5. ieteikums
Komisija piekrīt ieteikumam, un to turpinās īstenot, kā norādīts turpmāk.

Komisija turpina izplatīt labas prakses izvērtējumus.

Ar ESF izvērtēšanas partnerību un citiem pasākumiem, piemēram, ar Ietekmes novērtēšanas pētniecības centra 
(CRIE) sniegto atbalstu, tiek veicināta hipotētiskās ietekmes izvērtējumu izmantošana.

Turklāt Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta izvērtēšanas tīkla pārstāvji un dalībvalstu pārstāvji 
tiekas 2–3 reizes gadā, lai cita starpā izplatītu labu praksi dalībnieku vidū.

Ar Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta un Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāl-
direktorāta izvērtēšanas palīdzības dienesta atbalstu Komisija sniedz palīdzību dalībvalstīm to izvērtēšanas plānu 
aktualizēšanā un dalībvalstu sagatavoto izvērtējumu pārskatīšanā (salīdzinošā izvērtēšana).

Komisija norāda, ka šis ieteikums ir paredzēts dalībvalstīm.

152
Komisija atsaucas uz tās atbildi par 130. un 131. punktu.

153
Komisija atsaucas uz tās atbildi par 130. un 131. punktu.

6. ieteikums
Pirmais ievilkums. Komisija piekrīt šim ieteikumam. Komisija 2014.–2020. gada periodā paziņo gada izvērtēšanas 
ziņojumu gada ziņojumu kopsavilkumus EP/Padomei. Veicina arī politikas apguvi, nodrošinot datu par rādītājiem, 
mērķiem un to izpildi pieejamību ESI fondu atklāto datu platformā. Komisija arī izmanto izvērtēšanas tīklu dalībval-
stīs, lai veicinātu labas prakses rezultātu apmaiņu un politikas apguvi, ņemot vērā izvērtējumus.

Otrais ievilkums. Komisija nepiekrīt Palātas ieteikumam. ES budžets ir darbības budžets, kas sniedz iespēju budžeta 
lēmējinstitūcijai budžeta plānošanas procesā ņemt vērā informāciju par darbību, nodrošinot informāciju par prog-
rammu mērķiem un progresu to sasniegšanā (t. i., kas ir paveikts vai ko paredzēts paveikt ar katrai programmai 
piešķirtajiem līdzekļiem) programmas pārskatos, kuri pievienoti budžeta projektam. Praksē reti vērojams, ka katru 
resursu pieauguma gadījumu skaidri saista ar iznākumu vai citu rezultātu apjoma pieaugumu budžeta līmenī, tas 
notiek tikai konkrētos gadījumos (Pasaules Banka, ESAO). Tiešā budžeta plānošanas pieeja, kas ietver katra resursu 
pieauguma/samazināšanās gadījuma saistīšanu ar iznākumu vai citu rezultātu apjoma pieaugumu/samazināšanos, 
nav uzskatāma par izpildāmu vai piemērojamu ES budžeta līmenī, programmās un vadības veidos.





KĀ PASŪTĪT ES IZDEVUMUS

Bezmaksas izdevumi

•  Viens eksemplārs:  
ar EU Bookshop starpniecību (http://bookshop.europa.eu).

•  Vairāk nekā viens eksemplārs vai plakāti/kartes:  
Eiropas Savienības pārstāvniecībās  
(http://ec.europa.eu/represent_lv.htm), 
Eiropas Savienības delegācijās valstīs, kas nav ES dalībvalstis  
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_lv.htm), 
ar Europe Direct dienesta starpniecību  
(http://europa.eu/contact/index_lv.htm)  
vai piezvanot uz tālruņa numuru 00 800 6 7 8 9 10 11 (zvanīšana bez maksas no jebkuras  
vietas Eiropas Savienībā) (*).
(*)  Informāciju sniedz bez maksas, tāpat arī lielākā daļa zvanu ir bezmaksas (izņemot dažus operatorus, viesnīcas  

vai taksofonus).

Maksas izdevumi

• Ar EU Bookshop starpniecību (http://bookshop.europa.eu).

Notikums Datums

Revīzijas plāna pieņemšana / revīzijas sākums 11.11.2015

Ziņojuma projekta oficiāla nosūtīšana Komisijai (vai citai revidējamai vienībai) 15.12.2016

Galīgā ziņojuma pieņemšana pēc pretrunu procedūras 8.2.2017

Komisijas (vai citas revidējamās vienības) oficiālās atbildes saņemtas visās valodās 30.3.2017



Partnerības nolīgumi ir ES dalībvalstu stratēģiskie 
investīciju plāni, kuros norādītas valsts izdevumu 
prioritātes saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju 
fondiem 2014.–2020. gada plānošanas periodā.
Šajā ziņojumā Palāta skatīja, vai partnerības nolīgumi, ko 
Eiropas Komisija noslēgusi ar dalībvalstīm, palīdz efektīvāk 
un mērķtiecīgāk izmantot atvēlēto finansējumu 
350 miljardu EUR apmērā.

Revidenti konstatēja, ka, neraugoties uz sākotnējām 
grūtībām, dalībvalstis un Komisija ir sekmīgāk novirzījušas 
līdzekļus izaugsmei un nodarbinātībai, labāk noteikušas 
investīciju vajadzības un tās veiksmīgi izteikušas mērķos 
un sasniedzamajos rezultātos. Tās izplānoja darbības 
vajadzību risināšanai un definēja saskaņā ar šiem 
nolīgumiem īstenoto programmu iznākumu. Tomēr tika 
izstrādāts nevajadzīgi liels skaits darbības rādītāju, un 
dažādu fondu darbības rezultātu novērtēšana nav 
saskaņota. Lai uzlabotu nolīgumu darbību, revidenti 
sniedz vairākus ieteikumus Komisijai un dalībvalstīm.

1977 - 2017


	SATURS
	ABREVIATŪRAS
	GLOSĀRIJS
	KOPSAVILKUMS
	IEVADS
	KOHĒZIJAS POLITIKA – ES GALVENĀ INVESTĪCIJU POLITIKA
	REGULATĪVIE NOTEIKUMI, KAS LIELĀKU UZSVARU LIEK UZ DARBĪBAS REZULTĀTIEM KOHĒZIJAS POLITIKAS JOMĀ 2014.–2020. GADA PERIODĀ
	KOHĒZIJAS POLITIKAS TIESISKĀ REGULĒJUMA PIEŅEMŠANA 2014.–2020. GADAM — GALVENIE POSMI
	KOMISIJAS TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMA SAGATAVOŠANA
	KOMISIJAS, EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES SARUNAS PAR TIESĪBU AKTU KOPUMU KOHĒZIJAS POLITIKAS JOMĀ

	KOHĒZIJAS POLITIKAS PLĀNOŠANA 2014.–2020. GADAM
	PLĀNOŠANAS PROCESA GALVENIE STRUKTŪRELEMENTI: VIENOTAIS STRATĒĢISKAIS SATVARS, TEMATISKIE MĒRĶI, PARTNERĪBAS NOLĪGUMI UN DARBĪBAS PROGRAMMAS
	DARBĪBAS RĀDĪTĀJI ATTIECĪBĀ UZ IZNĀKUMU UN REZULTĀTIEM
	PROCEDŪRAS NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PARTNERĪBAS NOLĪGUMU UN DARBĪBAS PROGRAMMU PIEŅEMŠANU


	REVĪZIJAS TVĒRUMS UN PIEEJA
	APSVĒRUMI
	KOMISIJA KONTROLĒJA KAVĒŠANOS SARUNĀS PAR PARTNERĪBAS NOLĪGUMIEM UN DARBĪBAS PROGRAMMĀM
	TIESĪBU AKTU KOPUMU KOHĒZIJAS POLITIKAS JOMĀ EIROPAS PARLAMENTS UN PADOME PIEŅĒMA TIKAI 2013. GADA BEIGĀS
	SARUNĀS PAR PARTNERĪBAS NOLĪGUMIEM UN DARBĪBAS PROGRAMMĀM KOMISIJA IZMANTOJA PROAKTĪVU PIEEJU
	NERAUGOTIES UZ GRŪTĪBĀM, KOMISIJA PIEŅĒMA PN UN DP REGULĀ NOTEIKTAJĀ TERMIŅĀ
	PAPILDU PRASĪBAS, IT PROBLĒMAS UN SAREŽĢĪTAIS APSTIPRINĀŠANAS PROCESS BIJA IEMESLI IEILGUŠAJĀM SARUNĀM PAR PARTNERĪBAS NOLĪGUMIEM UN DARBĪBAS PROGRAMMĀM

	PARTNERĪBAS NOLĪGUMI PALĪDZĒJA KOHĒZIJAS IZDEVUMUS KONCENTRĒT UZ STRATĒĢIJU “EIROPA 2020”
	PARTNERĪBAS NOLĪGUMI NOSAKA BUDŽETA PIEŠĶĪRUMU TEMATISKAJIEM MĒRĶIEM UN INVESTĪCIJU PRIORITĀTĒM
	SARUNAS PAR PN BIJA EFEKTĪVAS ATTIECĪBĀ UZ IZDEVUMU NODALĪŠANU STRATĒĢIJAS “EIROPA 2020” MĒRĶIEM
	REVĪZIJĀ PĀRBAUDĪTĀS DALĪBVALSTIS PARTNERĪBAS NOLĪGUMOS IR NOTEIKUŠAS GALVENOS SASNIEDZAMOS REZULTĀTUS, BET ŠIM NOLŪKAM PAPILDUS ES FINANSĒJUMAM BŪS VAJADZĪGS ARĪ BŪTISKS VALSTS IEGULDĪJUMS

	DARBĪBAS PROGRAMMĀS IR SKAIDRĀK NORĀDĪTI INTERVENCES PASĀKUMU MĒRĶI UN TO PLĀNOTĀ SASNIEGŠANA, TOMĒR TĀS IR SAREŽĢĪTĀKAS NEKĀ IEPRIEKŠĒJĀ PLĀNOŠANAS PERIODĀ
	KOMISIJAI UN DALĪBVALSTĪM VAIRUMĀ GADĪJUMU IZDEVĀS IZSTRĀDĀT DARBĪBAS PROGRAMMAS AR PAMATOTĀKU INTERVENCES LOĢIKU NEKĀ IEPRIEKŠĒJĀ PLĀNOŠANAS PERIODĀ

	DARBĪBAS PROGRAMMU STRUKTŪRAS DĒĻ PALIELINĀJĀS TO DARBĪBAS RĀDĪTĀJU SKAITS, KAS JĀUZRAUGA, UN PIEAUGA ZIŅOŠANAS PRASĪBAS
	AR KONKRĒTIEM FONDIEM SAISTĪTAS ATŠĶIRĪBAS, FINANŠU DATUS IEDALOT KATEGORIJĀS UN NOVĒRTĒJOT DARBĪBAS PROGRAMMU IZPILDI, TURPMĀKAJOS GADOS VARĒTU RADĪT GRŪTĪBAS PROGRAMMU UZRAUDZĪBĀ
	INVESTĪCIJU FINANSIĀLĀS UZRAUDZĪBAS PIEEJA DAŽĀDIEM ESI FONDIEM ATŠĶIRAS
	STARP FONDIEM PASTĀV ATŠĶIRĪBAS ATTIECĪBĀ UZ KOPĒJO IZNĀKUMA RĀDĪTĀJU IZMANTOŠANU, UN DALĪBVALSTĪM IR IESPĒJA PAPILDUS NOTEIKT KONKRĒTU PROGRAMMU IZNĀKUMA RĀDĪTĀJUS
	AR ESF UN ERAF REZULTĀTU RĀDĪTĀJIEM DAŽĀDI MĒRA DAŽĀDAS LIETAS, TĀPĒC NAV IESPĒJAMS DATUS JĒGPILNI APKOPOT ES LĪMENĪ
	ATŠĶIRĪBAS METODIKĀ UN KONKRĒTU PROGRAMMU RĀDĪTĀJU LIELAIS SKAITS RADĪS IEVĒROJAMU ADMINISTRATĪVO SLOGU, TOMĒR VĒL NAV SKAIDRS, KĀ ŠIE DATI TIKS IZMANTOTI


	SECINĀJUMI UN IETEIKUMI
	I PIELIKUMS.	�2014.–2020. GADA PERIODAM IEVIESTO GALVENO REGULATĪVO NOTEIKUMU SALĪDZINĀJUMS AR LĪDZĪGIEM NOTEIKUMIEM IEPRIEKŠĒJOS PERIODOS
	II PIELIKUMS.	STRATĒĢIJA “EIROPA 2020”, TEMATISKIE MĒRĶI UN TEMATISKĀ KONCENTRĀCIJA
	III PIELIKUMS.	KOHĒZIJAS POLITIKAS STRUKTŪRA
	IV PIELIKUMS.	�STRATĒĢISKO REZULTĀTU RĀDĪTĀJI — VISU PIECU REVĪZIJĀ IETVERTO DALĪBVALSTU PARTNERĪBAS NOLĪGUMU ANALĪZE
	KOMISIJAS ATBILDES

