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Kopsavilkums 
I 2020. gada jūlijā, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, Eiropadome vienojās par vairāk 
nekā 800 miljardu EUR lielu Atveseļošanas fondu — NextGenerationEU. Tā galvenais 
elements ir Atveseļošanas un noturības mehānisms, kura kopējā summa ir 
723,8 miljardi EUR (pašreizējās cenās). Atveseļošanas un noturības mehānisma mērķis 
ir mazināt pandēmijas ekonomisko un sociālo ietekmi un uzlabot ES dalībvalstu 
ekonomiku un sabiedrības ilgtspēju un noturību nākotnē, īpašu uzmanību pievēršot 
zaļajai un digitālajai pārkārtošanai. 

II Lai saņemtu atbalstu no Atveseļošanas un noturības mehānisma, dalībvalstis 
iesniedza Komisijai nacionālo atveseļošanas un noturības plānu projektus. Komisija 
atbild par atveseļošanas un noturības plānu novērtēšanu, pamatojoties uz kritērijiem, 
kas noteikti Atveseļošanas un noturības mehānisma regulā, un par norādījumu un 
atbalsta sniegšanu dalībvalstīm šajā ziņā. 

III Šī revīzija ir pirmā no vairākām ERP Atveseļošanas un noturības mehānisma 
revīzijām. Mēs atlasījām sešas dalībvalstis un izskatījām, vai Komisijas novērtējums par 
atveseļošanas un noturības plāniem ir atbilstīgs, kā arī pārbaudījām, vai novērtēšanas 
process un norādījumi dalībvalstīm tika pārvaldīti efektīvi, un pārliecinājāmies, ka 
atveseļošanas un noturības plāni ir piemēroti Atveseļošanas un noturības mehānisma 
mērķu sasniegšanai un ka tie atbilst Atveseļošanas un noturības mehānisma regulā 
izklāstītajiem nosacījumiem. Šo revīziju varētu izmantot turpmākajos Komisijas 
novērtējumos, jo īpaši saistībā ar atveseļošanas un noturības plānu grozījumu 
iesniegšanu, un tajā ir izklāstīti riski un problēmas, kas varētu ietekmēt plānu 
īstenošanu. 

IV Mēs secinām, ka, ņemot vērā procesa sarežģītību un laika ierobežojumus, 
Komisijas novērtējums par atveseļošanas un noturības plāniem kopumā bija atbilstīgs. 
Tomēr mēs konstatējām vairākas nepilnības un riskus, kas kavē Atveseļošanas un 
noturības mehānisma sekmīgu īstenošanu.  

V Komisija novērtējumu veica, izmantojot visaptverošas iekšējās vadlīnijas un 
kontrolsarakstus, bet vērtētāji tos neizmantoja sistemātiski vai vienādi, lai iegūtu 
kvalitatīvu novērtējumu. Galvenie dokumenti, kas pamato Komisijas galīgo 
novērtējumu, bija pieejami, bet ne vienmēr viegli izsekojami. Komisija sniedza atbalstu 
dalībvalstīm, kad tās izstrādāja atveseļošanas un noturības plānus, un izdeva 
norādījumu dokumentus. Tomēr šo procesu būtu atvieglojusi aktīvāka Komisijas 
iesaistīšanās dalībvalstu labas prakses apmaiņas veicināšanā. 
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VI Attiecībā uz Atveseļošanas un noturības mehānisma politikas mērķiem mēs 
secinām, ka Komisijas novērtējums ir apstiprinājis, ka atveseļošanas un noturības plāni, 
visticamāk, sekmēs visu sešu pīlāru un tādējādi arī ar šo Mehānismu saistīto politikas 
jomu īstenošanu, taču to aptvērums ir atšķirīgs, un ietekme joprojām ir jāapsver 
praksē. Joprojām nav risināti daži svarīgi konkrētām valstīm adresēto ieteikumu, jo 
īpaši 2019. gada ieteikumu, aspekti, kas saistīti ar atkārtotām strukturālām pārmaiņām.  

VII Attiecībā uz atbilstību Mehānisma pamatnosacījumiem Komisijas novērtējumā 
tika secināts, ka neviens no mūsu revīzijas izlasē iekļautajiem pasākumiem, visticamāk, 
neradīs būtisku kaitējumu videi. Tomēr pasākumi vidiskās ietekmes mazināšanai 
atveseļošanas un noturības plānos nav sistemātiski iekļauti kā atskaites punkti vai 
mērķrādītāji, un pasākumus, kas neatbilst principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”, 
var finansēt ārpus Mehānisma. Komisijas novērtējums par aplēstajām izmaksām 
atspoguļoja informācijas trūkumu par konkrētiem pasākumiem. Izmaksu profili drīzāk 
bija sarunu rezultāts, nevis pamatā esošo izmaksu atspoguļojums. Komisija arī 
apstiprināja, ka izlasē iekļautie pasākumi attiecīgā gadījumā veicināja zaļo un digitālo 
pārkārtošanos.  

VIII Komisijas novērtējums uzlaboja atskaites punktu un mērķrādītāju kvalitāti, bet 
daži no tiem bija neskaidri vai neaptvēra visus pasākuma īstenošanas galvenos posmus. 
Mēs arī norādījām, ka atskaites punkti un mērķrādītāji parasti attiecās tikai uz 
pasākuma tiešajiem rezultātiem, nevis ietekmi, un ka atskaites punktus un 
mērķrādītājus visās dalībvalstīs ne vienmēr nosaka vienādi.  

IX Komisijas veiktajā novērtējumā par dalībvalstu ierosinātajiem uzraudzības un 
kontroles pasākumiem ir pareizi konstatēti trūkumi un nepilnības, kuru novēršanai 
nepieciešami papildu pasākumi. Tomēr veiktais novērtējums zināmā mērā bija balstīts 
uz to sistēmu aprakstu, kuras vēl nebija izveidotas. Mēs arī norādām, ka dažas 
dalībvalstis nolēma neizmantot Komisijas datizraces un riska novērtēšanas 
instrumentu, un tas var gan samazināt tā vispārējo lietderību, gan palielināt krāpšanas 
neatklāšanas un dubultas finansēšanas risku attiecīgajā dalībvalstī.  
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X Pamatojoties uz šiem secinājumiem, mēs iesakām Komisijai:  

o uzlabot novērtēšanas procedūras un dokumentāciju; 

o veicināt labas prakses apmaiņu starp dalībvalstīm; 

o pārbaudīt, kā ar īstenotajiem pasākumiem tiek izpildīti konkrētām valstīm 
adresētie ieteikumi; 

o uzlabot principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanas pārredzamību un 
uzraudzību; 

o nodrošināt skaidrus atskaites punktu un mērķrādītāju pārbaudes mehānismus un 
to pienācīgu definēšanu; 

o pārbaudīt konkrētu atskaites punktu izpildi uzraudzības un kontroles jomā un 
mudināt izmantot Komisijas datizraces un riska novērtēšanas instrumentu. 
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Ievads 

Atveseļošanas un noturības mehānisms  

01 2020. gada jūlijā, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, Eiropadome vienojās par vairāk 
nekā 800 miljardu EUR (pašreizējās cenās) vērtu pagaidu atveseļošanas instrumentu – 
NextGenerationEU. Tā galvenais komponents ir Atveseļošanas un noturības mehānisms 
(ANM). Kopsummā sasniedzot 723,8 miljardus EUR (pašreizējās cenās), no kuriem līdz 
338,0 miljardiem EUR ir dotācijas un līdz 385,8 miljardiem EUR aizdevumi, tas vērtības 
ziņā atbilst aptuveni divām trešdaļām no jaunās daudzgadu finanšu shēmas 2021.–
2027. gadam un ir līdz šim lielākais ES instruments. 

02 ANM mērķis ir mazināt Covid-19 pandēmijas ekonomiskās un sociālās sekas un 
padarīt Eiropas valstu ekonomiku un sabiedrību ilgtspējīgāku, noturīgāku un labāk 
sagatavotu zaļās un digitālās pārkārtošanās izaicinājumiem un iespējām. Tas finansēs 
ieguldījumus un reformas ES mēroga politikas jomās, kas strukturētas sešos pīlāros1 
(sk. 1. attēlu). 

1. attēls. ANM aptvertās politikas jomas (seši pīlāri) 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz ANM regulu. 
Fotogrāfijas: ©Depositphotos. 

                                                        
1 Regula (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 3. pants. 

Zaļā 
pārkārtošanās

Digitālā 
pārkārtošanās

Gudra, 
ilgtspējīga un 

iekļaujoša 
izaugsme

Sociālā un 
teritoriālā 
kohēzija

Veselība un 
ekonomiskā, 

sociālā un 
institucionālā 

noturība

Politikas 
nostādnes 
nākamajai 
paaudzei, 

bērniem un 
jauniešiem

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:32021R0241
https://depositphotos.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=LV
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03 Katras dalībvalsts finansiālo ieguldījumu nosaka saskaņā ar sadales koeficientu, 
kas izklāstīts ANM regulas I līdz III pielikumā. Saskaņā ar ANM regulu ANM ir uz 
sniegumu balstīts instruments, un dalībvalstis saņems finansējumu, pamatojoties uz 
kvalitatīvu starpposma rādītāju (jeb atskaites punktu) un kvantitatīvu mērķrādītāju 
sasniegšanu. 

Atveseļošanas un noturības plāni 

04 Lai iegūtu ANM atbalstu, dalībvalstis no 2020. gada oktobra vidus saskaņā ar 
konkrētiem kritērijiem un nosacījumiem iesniedza Komisijai nacionālo atveseļošanas 
un noturības plānu (ANP) projektus un galīgos ANP no brīža, kad 2021. gada 
12. februārī stājās spēkā ANM regula2. ANP veido pasākumu kopums – vai nu 
ieguldījumi, vai reformas –, kas grupēti pa tematiskajiem komponentiem (piemēram, 
klimatam draudzīga mobilitāte vai izglītības digitalizācija).  

05 Komisija ANP novērtējumu veica, pamatojoties uz 11 kritērijiem, kā noteikts ANM 
regulas 19. panta 3. punktā (sk. 1. tabulu).  

1. tabula. ANP vērtēšanas kritēriji  

Kategorija Kritēriji 

Atbilstība 

1. kritērijs – sniedz ieguldījumu visos sešos pīlāros; 

2. kritērijs – efektīvi risina problēmas, kas konstatētas Eiropas pusgadā, jo īpaši 
2019. un 2020. gada konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos (KVAI); 

3. kritērijs – veicina izaugsmes potenciāla, darbvietu radīšanas un noturības 
stiprināšanu; 

4. kritērijs – ietver tikai pasākumus, kas atbilst principam “nenodarīt būtisku 
kaitējumu”; 

5. kritērijs – sekmē zaļo pārkārtošanos (vismaz 37 % no kopējām aplēstajām 
izmaksām par izdevumiem klimata jomā); 

6. kritērijs – sekmē digitālo pārkārtošanos (vismaz 20 % no kopējām aplēstajām 
izmaksām); 

Efektivitāte 
7. kritērijs – ar ANP īstenotie pasākumi radīs ilgstošu ietekmi; 

8. kritērijs – nodrošina pasākumus īstenošanas uzraudzībai, tostarp atskaites 
punktus, mērķrādītājus un saistītos rādītājus; 

                                                        
2 Regula (ES) 2021/241. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:32021R0241
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Kategorija Kritēriji 

Lietderība 

9. kritērijs – samērīgi un ticami pamato pasākumu kopējās aplēstās izmaksas; 

10. kritērijs – nodrošina kontroles sistēmas un pasākumus, kas novērš, atklāj un 
izbeidz korupciju, krāpšanu, pārkāpumus, interešu konfliktus un dubultu 
finansēšanu; 

Saskanīgums 11. kritērijs – ietver pasākumus, kas atspoguļo saskaņotas darbības. 

Avots: ERP, pamatojoties uz ANM regulu. 

06 Saskaņā ar novērtēšanas vadlīnijām3 Komisija katru kritēriju parasti var vērtēt ar 
“A”, “B” vai “C”, kur “A” ir visaugstākais un “C” ir viszemākais vērtējums. Diviem no 
11 kritērijiem, principam “nenodarīt būtisku kaitējumu” un kontroles sistēmām ir 
iespējams tikai “A” vai “C” vērtējums (vērtējumu pārskats ir sniegts I pielikumā).  

07 Lai ANP iegūtu pozitīvu novērtējumu, jāsaņem vismaz šādi galīgie vērtējumi: 

o “A” attiecībā uz 2. kritēriju (KVAI), 3. kritēriju (izaugsmes potenciāls, darbvietu 
radīšana un noturība), 5. kritēriju (zaļā pārkārtošanās) un 6. kritēriju (digitālā 
pārkārtošanās); 

o vairākums “A” attiecībā uz pārējiem septiņiem kritērijiem; 

o neviena “C” vērtējuma. 

08 ANP var novērtēt vairākos gadījumos. Papildus Komisijas sākotnējam 
novērtējumam, uz kuru attiecas šī revīzija, ANP tiks izvērtēts, kad dalībvalsts būs 
iesniegusi atjauninājumu, pārskatītu redakciju vai grozījumu, proti, kad dalībvalsts: 

o atjaunina savu plānu pēc tam, kad 2022. gada jūnijā ir atjaunināts maksimālais 
finansiālais ieguldījums neatmaksājamam atbalstam; vai 

o prasa grozīt sākotnēji iesniegto ANP, pamatojoties uz to, ka ANP, tostarp attiecīgie 
atskaites punkti un mērķrādītāji, daļēji vai pilnīgi vairs nav sasniedzami objektīvu 
apstākļu dēļ (ANM regulas 21. panta 1. punkts); vai 

o lūdz ANM aizdevumu atbalstu. Dalībvalsts aizdevuma atbalstu var pieprasīt, vai nu 
iesniedzot ANP, vai arī jebkurā citā brīdī līdz 2023. gada 31. augustam. Pēdējā 
gadījumā pieprasījumam pievieno pārskatītu ANP, kā arī papildu atskaites punktus 
un mērķrādītājus (ANM regulas 14. panta 2. punkts). 

                                                        
3 Regula (ES) Nr. 2021/241, V pielikums. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:32021R0241
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Atbildības sadalījums ANP sagatavošanas un novērtēšanas 
procesā 

Dalībvalstis 

09 Dalībvalstis atbild par nacionālo ANP sagatavošanu saskaņā ar ANM regulas 
18. panta 4. punktu. ANP sagatavošanas un novērtēšanas laikā dalībvalstīm 
jāsadarbojas ar Komisiju un jāsniedz Komisijai visa pieprasītā papildu informācija.  

10 Ja ANP vairs nav iespējams izpildīt vai tajos jāiekļauj papildu atskaites punkti un 
mērķrādītāji, lai varētu izmantot aizdevumu atbalstu, dalībvalstis savus ANP var arī 
grozīt vai pārskatīt vēlākā posmā (sk. 08. punktu). 

Komisija 

11 Komisija atbild par ANP novērtēšanu ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm. Tā 
dalībvalstīm sniedz norādījumus un atbalstu, lai nodrošinātu atbilstību dažādiem 
kritērijiem un nosacījumiem, kas izklāstīti ANM regulā. 

12 Novērtēšanas procesa pamatā ir pastāvīgs dialogs, kas sākas jau pirms ANP 
oficiālās iesniegšanas. Pēc ANP iesniegšanas Komisijai ir divi mēneši laika, lai kopā ar 
dalībvalsti atrisinātu atlikušos jautājumus un pirms novērtējuma pabeigšanas un 
oficiāla Padomes lēmuma priekšlikuma izdošanas pieprasītu papildu informāciju vai 
grozījumus. Attiecīgās dalībvalstis un Komisija vajadzības gadījumā var vienoties 
pagarināt šo novērtēšanas termiņu uz saprātīgu laikposmu4. 

13 Pēc Padomes apstiprinājuma Komisija ar katru dalībvalsti vienojas par darbības 
kārtību, kurā ietverti sīki izstrādāti un tehniski īstenošanas aspekti, piemēram, termiņi, 
atskaites punktu un mērķrādītāju papildu posmi un kārtība, ar ko nodrošina piekļuvi 
pamatā esošajiem datiem. 

                                                        
4 Regula (ES) 2021/241, 19. panta 1. punkts. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:32021R0241
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Padome 

14 Pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, Padomei ar īstenošanas lēmumu četru 
nedēļu laikā jāapstiprina ANP novērtējums5. Padomei jāpieņem arī grozītie un 
pārskatītie plāni (sk. 08. punktu). 

15 Saskaņā ar Padomes īstenošanas lēmumiem, kas pieņemti līdz 2021. gada 
31. decembrim, dalībvalsts var pieprasīt priekšfinansējumu 13 % apmērā. Visi 
turpmākie maksājumi ir balstīti uz ANP īstenošanā gūtajiem panākumiem, par kuriem 
ziņojusi dalībvalsts (un kurus novērtējusi Komisija). Attiecībā uz izmaksu Komisija 
iesniedz savu sākotnējo novērtējumu Ekonomikas un finanšu komitejai un lūdz tās 
atzinumu. Komisija atzinumu ņem vērā savā novērtējumā, kā noteikts ANM regulas 
24. panta 4. punktā. 

Atjaunošanas un noturības plānu iesniegšanas un novērtēšanas 
situācija līdz 2022. gada 1. jūnijam 

16 Līdz 2022. gada 1. jūnijam ANP bija oficiāli iesniegušas visas dalībvalstis, izņemot 
Nīderlandi. Komisija bija pozitīvi novērtējusi 25 ANP (sk. vērtējumus 2. attēlā), savukārt 
novērtējums par Ungāriju revīzijas laikā vēl bija nebija pabeigts (sk. II pielikumu).  

                                                        
5 Regula (ES) 2021/241, 20. pants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:32021R0241
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2. attēls. ANP vērtējums, situācija līdz 2022. gada 1. jūnijam 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas dienestu darba dokumentiem. 

  

Nr.

Dalībvalsts

AT BE BG CZ CY DE DK EE EL ES FI FR HU HR IE IT LT LU LV MT NL PL PT SE SI SK RO

Vērtēšanas kritēriji

(1) Līdzsvarota reakcija A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

(2) KVAI A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

(3) Izaugsme, noturība un 
sociālā ietekme A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

(4) DNSH A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

(5) Zaļais mērķrādītājs A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

(6) Digitālais mērķrādītājs A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

(7) Ilgstoša ietekme A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

(8) Uzraudzība un 
īstenošana A A A Β A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

(9) Izmaksu aprēķināšana Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β

(10) Kontroles sistēmas A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

(11) Saskaņotība A Β A Β A A A Β A A A A A A A A A A A A A A A A A

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en#national-recovery-and-resilience-plans
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Revīzijas tvērums un pieeja 
17 Šī revīzija atbilst ERP prioritātei novērtēt ES reakciju uz Covid-19 pandēmiju 
dažādās politikas dimensijās, tostarp ekonomikas pārvaldībā, pārbaudot, vai līdz šim 
lielākais ES instruments ir vērsts pareizajā virzienā. Revīzija ieinteresētajām personām 
sniegs ieskatu par atveseļošanas un noturības plānu (ANP) novērtējumu. Tās mērķis ir 
ņemt vērā visus vajadzīgos turpmākos novērtēšanas procesa grozījumus, jo īpaši 
saistībā ar grozīto vai pārskatīto ANP iesniegšanu. Lai gan šajā ziņojumā galvenā 
uzmanība pievērsta Komisijas veiktajam novērtējumam, tajā ir arī uzsvērti riski un 
problēmas, kas varētu ietekmēt ANP īstenošanu. 

18 Šī revīzija ir pirmā no vairākām revīzijām, ko plānojam veikt saistībā ar 
NextGenerationEU un Atveseļošanas un noturības mehānismu (ANM). Tā neattiecas uz 
Komisijas priekšlikumu grozīt ANM regulu attiecībā uz atveseļošanas un noturības 
plānu REPowerEU nodaļām6. Mēs nolēmām pārbaudīt, cik atbilstīgs ir Komisijas 
veiktais ANP novērtējums, un vērtējām, vai: 

o Komisijas iekšējās procedūras bija skaidras un tika piemērotas, norādījumi 
dalībvalstīm bija pietiekami un ņemti vērā un atbalsts dalībvalstīm bija efektīvs; 

o Komisijas novērtējums nodrošināja, ka:  

— ANP pienācīgi ir aptverti visi seši pīlāri un efektīvi risinātas visas KVAI 
noteiktās problēmas vai ievērojama to daļa; 

— ANP noteiktie pasākumi atbilst ANM regulā paredzētajiem 
pamatnosacījumiem (zaļā un digitālā pārkārtošanās, princips “nenodarīt 
būtisku kaitējumu”, izmaksas); 

— atskaites punkti un mērķrādītāji ir skaidri un reālistiski; 

— ierosinātie uzraudzības un kontroles pasākumi ir piemēroti. 

19 Mūsu izmantoto revīzijas kritēriju pamatā ir: 

o regulatīvās prasības (jo īpaši ANM regula); 

o Komisijas iekšējie noteikumi un procedūras (piemēram, norādījumi un vadlīnijas). 

                                                        
6 Komisijas priekšlikums grozījumiem attiecībā uz REPowerEU veltītajām atveseļošanas un 

noturības plānu nodaļām, COM(2022) 231. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:678ee3f7-d7b6-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
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20 Novērtējumu veicām, pamatojoties uz sešu dalībvalstu izlasi: četras dalībvalstis ar 
lielāko dotāciju piešķīrumu absolūtā izteiksmē (Vācija, Spānija, Francija un Itālija) un 
divas dalībvalstis ar lielāko dotāciju piešķīrumu attiecībā pret to 2020. gada iekšzemes 
kopproduktu (Grieķija un Horvātija). Seši ANP ir atšķirīgi dažādos aspektos. 
III pielikumā ir norādīti daži to raksturlielumi. Turklāt mēs izveidojām vērtējuma izlasi 
un, ņemot vērā būtiskumu (augstākās izmaksas), katrā no sešām dalībvalstīm atlasījām 
septiņus pasākumus šādās tematiskajās jomās: “transports”, “zaļā pārkārtošanās”, 
“digitālā pārkārtošanās”, “veselība” un “citi” attiecībā uz ieguldījumiem un “fiskāls” un 
“sociāls” attiecībā uz reformām. Izlasē iekļautie 42 pasākumi ir minēti IV pielikumā. 
Mēs arī veicām sešu izlasē iekļauto ANP atskaites punktu un mērķrādītāju vispārēju 
analīzi, lai gūtu ieskatu par atskaites punktu un mērķrādītāju būtību un sadalījumu 
laikā, kā arī par dalībvalstu pieeju to definēšanā. 

21 Pamatojoties uz astoņiem no vienpadsmit novērtējuma kritērijiem (1., 2., 4.–6., 
8.–10.; sk. 1. tabulu), attiecībā uz šīm sešām dalībvalstīm mēs pārbaudījām Komisijas 
novērtējuma procesu, sākot no ANP projektu sākotnējās iesniegšanas līdz to galīgajam 
novērtējumam un Padomes īstenošanas lēmuma priekšlikumam. Attiecīgi revīzija 
aptvēra laikposmu no 2020. gada oktobra (kad tika iesniegti pirmie ANP projekti) līdz 
2022. gada jūnijam. Revīzija neattiecās uz Padomes īstenošanas lēmuma priekšlikuma 
apstiprināšanas procesu Padomē.  

22 Mēs analizējām Komisijas iesniegto dokumentāciju, tostarp attiecīgo saraksti ar 
sešām dalībvalstīm novērtēšanas procesā. Mēs intervējām arī Komisijas un attiecīgo 
valstu iestāžu darbiniekus. Turklāt par galvenajiem ziņojuma apsvērumiem mēs 
apspriedāmies ar ekspertu grupu.  
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Apsvērumi 

Iekšējās procedūras un atbalsts dalībvalstīm bija pienācīgi, bet 
ne vienmēr izsekojami, un uz tiem attiecās laika ierobežojumi 

23 Jauno atveseļošanas un noturības plānu (ANP) un sarežģītības dēļ Komisijai ir 
vajadzīgas atbilstīgas iekšējās procedūras, kā arī jāsniedz pienācīgs atbalsts dalībvalstīm 
ANP sagatavošanā. Mēs pārbaudījām, vai Komisija: 

o efektīvi pārvaldīja savas iekšējās procedūras, lai izmantotu iekšējās zināšanas un 
nodrošinātu iekšējo vadlīniju konsekventu un pārredzamu piemērošanu; 

o sniedza dalībvalstīm skaidras un savlaicīgas norādes un atbalstu. 

Komisijas iekšējā procedūra bija atbilstīga, bet ne vienmēr izsekojama 

24 ANM politisko pārvaldību veic augsta līmeņa valde, kuru vada Eiropas Komisijas 
priekšsēdētāja un kurā ir trīs priekšsēdētājas izpildvietnieki, ekonomikas komisārs, 
ģenerālsekretārs, jaunās Atveseļošanas un noturības darba grupas (RECOVER) vadītājs 
un Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts (ECFIN ĢD). Valde pārrauga visus 
posmus, sākot no agrīnas saziņas ar dalībvalstīm par ANP projektiem līdz galīgo ANP 
īstenošanai un atskaites punktu un mērķrādītāju izpildei. Tā regulāri ziņo komisāru 
kolēģijai par apspriežu rezultātiem. Kolēģija atbild par priekšlikuma apstiprināšanu 
Padomes īstenošanas lēmumam.  

25 RECOVER darba grupa tika izveidota ģenerālsekretariātā 2020. gada 16. augustā, 
un tā kopā ar ECFIN ĢD atbild par ANM īstenošanas vadību un saskaņošanu ar Eiropas 
pusgadu. RECOVER un ECFIN ĢD atbild arī par citu politikas ģenerāldirektorātu 
attiecīgu iesaistīšanu visos procesa posmos. 

26 Šajā nolūkā RECOVER un ECFIN ĢD rīkoja iknedēļas koordinācijas sanāksmes un ar 
“valstu grupu” starpniecību regulāri sadarbojās ar citiem ĢD. Šīs valstu grupas veidotas 
no pašreizējām Eiropas pusgada grupām, bet tajās ir arī speciālisti no visiem 
attiecīgajiem ģenerāldirektorātiem, lai nodrošinātu vajadzīgās speciālās zināšanas 
dažādās politikas jomās, uz kurām attiecas ANP. 
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27 Mijiedarbību ar dalībvalstīm vada 27 sarunu grupas, kurās ir attiecīgo 
RECOVER/ECFIN ĢD valstu grupu vadītāji (viņu vietnieki), kā arī valstu grupu locekļi no 
politikas ģenerāldirektorātiem, kuri izraudzīti, ņemot vērā vajadzīgo pieredzi. Minētās 
grupas jo īpaši atbild par ANP (projektu) analīzi, ar ANP un maksājumu pieprasījumiem 
saistītu novērtējumu un īstenošanas aktu sagatavošanu un īstenošanas panākumu 
uzraudzību. Parasti valstu grupu darbu pārrauga divi vadošie sarunu vedēji direktorāta 
līmenī – pa vienam no ECFIN ĢD un RECOVER. 

28 Visbeidzot, tika izveidotas kopīgas RECOVER un ECFIN ĢD horizontālās grupas, lai 
risinātu vispārīgus jautājumus, kas saistīti ar zaļo pārkārtošanos (arī ar principu 
“nenodarīt būtisku kaitējumu”), digitālo pārkārtošanos, izmaksu aprēķināšanu un 
atskaites punktiem/mērķrādītājiem. Tās sniedza norādījumus, kā novērtēt svarīgākās 
jomas, par kurām tās atbild. 

29 Tā kā sarunu grupas veidoja pārstāvji no RECOVER/ECFIN ĢD valstu grupām kopā 
ar politikas ģenerāldirektorātu valstu darba grupām, tika nodrošināts, ka novērtējuma 
pamatā ir personāla pieredze dažādās politikas jomās, kā arī ģeogrāfiskie aspekti. Mūsu 
veiktā analīze par atlasīto Komisijas veikto pasākumu novērtējumu (sk. 20. punktu) 
apstiprināja, ka procesā bija iesaistīti visi attiecīgie ģenerāldirektorāti. 

30 Novērtēšana notika vairākos posmos (sk. 3. attēlu).  
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3. attēls. Trīs ANP novērtēšanas procesa posmi 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas iekšējām vadlīnijām par ANP novērtēšanu. 

31 Lai atvieglotu novērtēšanu un apspriešanos ar dalībvalstīm, Komisija izstrādāja 
vispārējas iekšējās vadlīnijas un kontrolsarakstus. Attiecībā uz ekonomisko un sociālo 
ietekmi, atskaites punktiem un mērķrādītājiem, izmaksām un principu “nenodarīt 
būtisku kaitējumu” šīs vispārējās iekšējās vadlīnijas tika papildinātas ar sīkāk 
izstrādātām tehniskajām pamatnostādnēm.  

32 Iekšējās vadlīnijas un kontrolsaraksts standartizē novērtēšanas procesu un veicina 
vienlīdzīgu attieksmi pret dažādiem ANP. Iekšējās vadlīnijas un kontrolsaraksti sniedza 
visaptverošu apsvērumu kopumu, ko vērtētāji valstu grupās izmantoja, lai veiktu un 
dokumentētu savus novērtējumus. Tomēr kontrolsarakstu izmantošana bija obligāta 
tikai pilnīguma un attiecināmības novērtēšanai. Tāpēc tie netika sistemātiski vai vienādi 
izmantoti, lai kvalitatīvi novērtētu atbilstību 11 vērtēšanas kritērijiem. Dažkārt vērtētāji 
bija snieguši tikai minimālu informāciju, bet citos gadījumos viņi bija sagatavojuši 
piezīmes vai citus darba dokumentus, kam nebija standartizētas struktūras.  

33 Lai gan atlasīto pasākumu revīzijā tika apstiprināts, ka ir pieejami un reģistrēti 
galvenie dokumenti, kas atspoguļo Komisijas darbu un pamato tās galīgos 
novērtējumus, dokumentācija, pēc kuras tika izdarīti secinājumi Komisijas dienestu 
darba dokumentos, ne vienmēr bija viegli izsekojama. 

Pilnīguma pārbaudē novērtē, vai ANP ir ietverti visi 
ANM regulā prasītie elementi.

Attiecināmības pārbaudē novērtē, vai ANP atbilst 
17. pantā izklāstītajiem oficiālajiem attiecināmības 
kritērijiem.

Kvalitatīvajā novērtējumā, pamatojoties uz regulā 
noteiktajiem vienpadsmit kritērijiem, ņem vērā katra 
ANP atbilstību, efektivitāti, lietderību un saskaņotību.
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Komisijas norādījumi un atbalsts dalībvalstīm bija pienācīgi, taču uz tiem 
attiecās laika ierobežojumi  

34 ANP sagatavošanas procesā Komisija atbildēja par nepieciešamo norādījumu un 
atbalsta sniegšanu dalībvalstīm. Tā šādu palīdzību sniedza jau agrīnā posmā, 
izmantojot norādījumu dokumentus un pārrunas, kamēr likumdevēji vēl apspriedās par 
ANM regulu.  

35 Lai dalībvalstīm palīdzētu izstrādāt ANP, Komisija pieņēma vairākus norādījumu 
dokumentus: 

o vispārējie norādījumi par dalībvalstu ANP, kas pieņemti 2020. gada 17. septembrī 
un 2021. gada 22. janvārī grozīti un aizstāti ar jaunu redakciju, un 

o tehniskie norādījumi par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu7, 
kas publicēti 2021. gada 12. februārī. 

Turklāt šos dokumentus papildināja valstu kontroles sistēmu pašnovērtējuma 
kontrolsaraksti. 

36 Tā kā ANP izstrādei un ANM regulas izstrādei un pieņemšanai paredzētais termiņš 
bija īss, Komisijai norādījumi daļēji bija jāizstrādā pirms juridiskā teksta pabeigšanas, un 
līdztekus dalībvalstis gatavoja savus ANP. Šajā nolūkā Komisija publicēja divas ANP 
izstrādes galvenā norādījumu dokumenta redakcijas (sk. 35. punktu). Tāpēc dažos 
gadījumos dalībvalstīm procesa laikā bija jāpielāgo savi ANP. Tas jo īpaši attiecās uz 
norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu, kas tika 
pieņemti vienlaikus ar ANM regulu, un dalībvalstīm tika prasīts saistībā ar katru ANP 
paredzēto reformu un ieguldījumu aizpildīt principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” 
piemērošanas kontrolsarakstu.  

                                                        
7 Komisijas tehniskie norādījumi par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu 

saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānisma regulu, C(2021) 1054. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN
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37 Mēs konstatējām, ka ANP novērtējumi daudzējādā ziņā tika veikti, Komisijai 
pastāvīgi uzturot dialogu ar dalībvalstīm, kas ietvēra divpusējas sanāksmes, saziņu un 
informācijas apmaiņu. Lai vēl vairāk atvieglotu šādu informācijas apmaiņu, Komisija 
izveidoja arī jautājumu un atbilžu tiešsaistes platformu par ANM, kurā tā dalībvalstīm 
sniedza papildu skaidrojumus un norādes. Mūsu intervijās dalībvalstu iestādes 
apstiprināja šā atbalsta lietderīgumu. 

38 ANM regulas 18. panta 5. punktā arī noteikts, ka dalībvalstis var prasīt Komisijai 
organizēt labas prakses apmaiņu ar citām dalībvalstīm. Atzinumā par priekšlikumu 
regulai, ar ko izveido ANM, mēs atzinīgi novērtējām šo iespēju8. Komisijas sniegtā 
informācija liecina, ka tikai viena dalībvalsts (kas nav iekļauta mūsu revīzijas izlasē) ir 
oficiāli pieprasījusi šādu apmaiņu, bet pēc tam to atsaukusi.  

39 Tomēr vairākums dalībvalstu iestāžu, kuras mēs aptaujājām, ANP sarunu procesā 
būtu vēlējušās lielāku mijiedarbību ar citām dalībvalstīm. Dažas dalībvalstis pēc savas 
iniciatīvas organizēja neoficiālas divpusējas sanāksmes, bet aktīva Komisijas rīcība, lai 
veicinātu dalībvalstu ANP savstarpējo sinerģiju, būtu atvieglojusi procesu un rosinājusi 
ANP iekļaut starpvalstu projektus.  

Atveseļošanas un noturības plāni, visticamāk, sekmēs sešu 
pīlāru īstenošanu, bet joprojām ir nepilnīgi ieviesti konkrētām 
valstīm adresētie ieteikumi 

Komisijas novērtējumā tika apstiprināts, ka atveseļošanas un noturības 
plāni sekmē sešu pīlāru īstenošanu, bet veikto pasākumu apjoms ir 
atšķirīgs  

40 Mēs pārbaudījām, kā Komisija ir novērtējusi, vai atveseļošanas un noturības plāni 
(ANP) sniedz pienācīgu ieguldījumu visos sešos pīlāros atbilstīgi ANM regulā 
noteiktajiem kritērijiem (sk. 1. izcēlumu). 

                                                        
8 Atzinums 6/2020 (saskaņā ar LESD 287. panta 4. punktu un 322. panta 1. punkta 

a) apakšpunktu) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido 
Atveseļošanas un noturības mehānismu (COM(2020) 408), 38. punkts. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_LV.pdf
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1. izcēlums. 

Elementi, ar kuriem novērtē ANP ieguldījumu sešos pīlāros  

o ANP vispusīgi un pienācīgi līdzsvaroti sniedz ieguldījumu visos sešos pīlāros, 
ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts konkrētās problēmas un attiecīgās 
dalībvalsts finanšu iemaksu un prasīto aizdevuma atbalstu. 

Avots: ANM regula, V pielikuma 2.1. iedaļa. 

41 Komisija novērtēja ANP ieguldījumu šajos sešos pīlāros, izmantojot detalizētu 
kartējumu, ar ko vērtēja, vai katrs komponents ir devis būtisku vai vismaz daļēju 
ieguldījumu katrā pīlārā (sk. IV pielikumu). Tā secināja, ka visi izlasē iekļautie ANP 
vispusīgi un pienācīgi līdzsvaroti atbilst visiem sešiem pīlāriem, un šajā jomā visiem 
pīlāriem piešķīra “A” vērtējumu.  

42 Komisijas veiktā kartēšana apstiprināja, ka mūsu izlasē vismaz viens no visiem 
ANP komponentiem attiecās uz visiem sešiem pīlāriem. Komisijas kartēšana tika veikta 
komponentu līmenī, izvērtējot atsevišķus pasākumus, lai noteiktu (galvenos) pīlārus, ko 
komponents veicina. Tomēr mēs norādām, ka ne visi atsevišķie komponenta pasākumi 
attiecīgā pīlāra īstenošanu veicina tieši.  

43 Daudzi ANP iekļautie komponenti attiecas uz vairāk nekā vienu pīlāru, un tāpēc 
cēloņsakarība starp komponentiem un pīlāriem un tādējādi tas, cik liels ir komponenta 
ieguldījums, atšķiras. Kopumā saikne starp komponentiem un pīlāriem ir ciešāka 
attiecībā uz konkrētākiem pīlāriem, piemēram, “digitālais” un “zaļais”, nekā attiecībā 
uz plašākiem un vispārīgākiem pīlāriem, piemēram, “gudra, ilgtspējīga un iekļaujoša 
izaugsme” un “sociālā un teritoriālā kohēzija”. 

44 Turklāt, tā kā katrs komponents ietver reformas, kas var neradīt nekādas 
izmaksas, ir grūti noteikt, kāda līdzekļu daļa tiek ieguldīta katrā no sešiem pīlāriem. 
Tāpēc finanšu ziņā nav skaidrs, vai šie seši pīlāri tiek aptverti “pienācīgi līdzsvaroti”, kā 
noteikts ANM regulā. Turklāt regulā nav definēts, kas šajā kontekstā faktiski ir 
“pienācīgi līdzsvarota” reakcija.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:32021R0241
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Atveseļošanas un noturības plānos ņemti vērā konkrētām valstīm 
adresētie ieteikumi, taču joprojām pastāv nepilnības 

45 Eiropas pusgads, kas ieviests 2011. gadā, ir ES ekonomikas, fiskālās, 
nodarbinātības un sociālās politikas koordinācijas cikls. Šajā kontekstā Komisija analizē 
ekonomisko un sociālo attīstību dalībvalstīs un problēmas, kas tām jārisina. Lai risinātu 
šīs problēmas, Padome, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumiem, katru gadu katrai 
dalībvalstij izdod KVAI, kas ir Eiropas pusgada tiešais rezultāts. Lai gan iepriekš politikas 
koordinācija Eiropas pusgadā un KVAI īstenošana nebija saistīta ar jebkādiem finanšu 
piešķīrumiem, tas ir mainījies – ANP tagad ietver pasākumus, kas attiecas uz KVAI.  

46 ANM regulā ir noteikts, ka ANP jāietver pasākumi, kas attiecas uz visiem 2019. un 
2020. gada KVAI vai ievērojamu to daļu. Novērtējumā Komisija ņem vērā četrus 
elementus (sk. 2. izcēlumu).  

2. izcēlums. 

Kritēriji, pēc kuriem novērtē ANP ieguldījumu 2019. un 2020. gada 
KVAI īstenošanā  

o Paredzams, ka ANP palīdzēs efektīvi risināt visas problēmas vai ievērojamu to 
problēmu daļu, kas konstatētas attiecīgajos KVAI, ņemot vērā attiecīgās 
dalībvalsts finansiālo ieguldījumu un pieprasīto aizdevuma atbalstu. 

o ANP ir visaptverošs un pienācīgs risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai. 

o ANP apskatītās problēmas tiek uzskatītas par būtiskām attiecīgās dalībvalsts 
ekonomikas izaugsmes potenciāla ilgtspējīgai veicināšanai. 

o Pēc ierosināto reformu un ieguldījumu pabeigšanas attiecīgās problēmas 
būtu uzskatāmas par novērstām vai risinātām tā, lai tas būtiski palīdzētu to 
novēršanā. 

Avots: ANM regula, V pielikuma 2.2. iedaļa. 

47 Mēs pārbaudījām, vai Komisijas novērtējums nodrošināja, ka izlasē iekļauto 
dalībvalstu ANP ietvertie pasākumi veicina attiecīgo KVAI īstenošanu, un aptaujājām 
dalībvalstu iestādes, lai iegūtu vairāk informācijas par KVAI pasākumu ieviešanu to 
ANP.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:32021R0241
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48 Novērtējot ANP projektus, Komisija konstatēja nepilnības attiecībā uz dažiem 
KVAI elementiem un lūdza dalībvalstis ierosināt papildu pasākumus. Dažos gadījumos 
(piemēram, publisko izdevumu kvalitātes novērtējums Francijā, izdevumu pārskatīšana 
Itālijā vai tiesu iestāžu un korupcijas apkarošanas pasākumi Horvātijā) tas ir izdevies 
veiksmīgāk nekā citos gadījumos, jo galīgajos ANP dažas KVAI apakšnodaļas 
(galvenokārt 2019. gada) netika izskatītas.  

49 Komisija veica iesniegto ANP kartēšanu, kas bija iekļauta tās dienestu darba 
dokumentā, norādot, cik pietiekami ir ņemti vērā KVAI, un noteica neīstenotos KVAI. 
Tāpat kā attiecībā uz sešiem pīlāriem, šī darbība tika veikta par komponentiem 
(pasākumu kopumiem, sk. 04. punktu), attiecīgā gadījumā izskatot atsevišķus 
pasākumus. Attiecībā uz sešām izlasē iekļautajām dalībvalstīm Komisijas novērtējumā 
tika secināts, ka visi 2019. un 2020. gada KVAI ir vai nu daļēji (ar atlikušām nepilnībām) 
vai pilnīgi (bez atlikušām nepilnībām) ņemti vērā, tāpēc visiem mūsu izlasē iekļautajiem 
galīgajiem ANP tika piešķirts “A” vērtējums. 2. tabulā ir pārskats par Komisijas 
konstatētajām atlikušajām nepilnībām. 

2. tabula. Komisijas konstatētās 2019. un 2020. gada KVAI īstenošanas 
nepilnības 

Dalībvalsts ANP konstatētās nepilnības 

Vācija 

• Ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīkli (KVAI 2019.1.2) – ANP nav iekļauti 
pasākumi ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīklu izvēršanas atbalstam. 

• Konkurence darījumdarbības pakalpojumu un reglamentēto profesiju jomā 
(KVAI 2019.1.4.) – ANP nav iekļauti pasākumi konkurences stiprināšanai 
darījumdarbības pakalpojumu un reglamentēto profesiju jomā. 

• Stimulu trūkums otro pelnītāju iesaistei darbā (KVAI 2019.2.1.) – 
turpmākajos gados ir aktīvāk jācenšas risināt šo problēmu. 

• Pensiju sistēma (KVAI 2019.2.2) – ANP ir apraksts par pensiju sistēmu, 
tostarp privāto pensiju shēmu Riester Rente, bet nav saistošu atskaites 
punktu un mērķrādītāju vai konkrētu pensiju sistēmas reformu. 

Grieķija Nepilnības nav konstatētas.  

Spānija 

• Pensiju sistēma (KVAI 2019.1.4.) – pensiju sistēmas reforma vidējā termiņā 
un ilgtermiņā varētu palielināt pensiju izdevumus. Pensiju izdevumu 
pieauguma vispārējo fiskālo ietekmi nākotnē, iespējams, vajadzēs vēl vairāk 
mazināt ar atbilstīgām fiskālajām korekcijām. 

• Elektroenerģijas starpsavienojumi (KVAI 2019.3.5.) – ANP nav iekļauti šā 
KVAI īstenošanas pasākumi.  

• Pētniecības un inovācijas politika (KVAI 2019.3.6.) – ANP joprojām nav 
skaidri norādīts, kā politika un stratēģiskā koordinācija tiks saskaņota starp 
dažādiem reģionālās pārvaldības līmeņiem. 

• Primārā veselības aprūpe (KVAI 2020.1.2) – ANP ir izklāstīti primārās aprūpes 
reformas izvēršanas plāni, bet nav iekļauti saistītie ieguldījumi šajā jomā. 
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Dalībvalsts ANP konstatētās nepilnības 

Francija 

• Pensiju sistēma (KVAI 2019.1.4.) – pensiju sistēmas reforma ir apsvērta ANP, 
bet nav iekļauta pasākumā un tāpēc nav saistīta ar atskaites punktiem vai 
mērķrādītājiem. 

• Atjaunīgās enerģijas ražošana (KVAI 2019.3.2 un 2020.3.5) – ANP nav 
paredzēti tieši atbalsta pasākumi atjaunīgās enerģijas ražošanas 
palielināšanai.  

• Pārrobežu elektroenerģijas starpsavienojumi (KVAI 2019.3.2 un 2020.3.6) – 
ANP nav nevienas iniciatīvas attiecībā uz pārrobežu elektroenerģijas 
starpsavienojumiem.  

• Regulatīvie ierobežojumi pakalpojumu nozarē (KVAI 2019.4.2. un 
2020.4.1.) – ANP nav iekļauti nekādi pasākumi, kas samazinātu regulatīvos 
ierobežojumus pakalpojumu nozarē, jo īpaši attiecībā uz reglamentētajām 
profesijām un mazumtirdzniecību, izņemot zāļu tirdzniecības tiešsaistē 
atvieglošanu farmaceitiem. 

Horvātija Nepilnības nav konstatētas.  

Itālija 
Nodokļu nemaksāšana (KVAI 2019.1.4) – visaptveroša iedzīvotāju ienākuma 
nodokļu reforma ANP ir minēta, bet nav iekļauta kā pasākums un tāpēc nav 
saistīta ar atskaites punktiem vai mērķrādītājiem. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas dienestu darba dokumentiem. 

50 Savā kartēšanas procesā, ko veicām pasākumu līmenī, attiecībā uz KVAI kopumā 
ieguvām tādu pašu rezultātu, kādu bija ieguvusi Komisija. Galvenās atšķirības attiecas 
uz Itāliju, kurai mēs konstatējām papildu nepilnības dažos KVAI elementos (kadastrālās 
vērtības un pensiju sistēmas reformās, kā arī finanšu sektora reformas daļās), kas 
nebija iekļauti Komisijas dienestu darba dokumentā (sk. 3. tabulu).  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en#national-recovery-and-resilience-plans
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3. tabula. ERP novērtējums par to, cik lielā mērā izlasē iekļautajos ANP ir 
ņemti vērā 2019. un 2020. gada KVAI 

KVAI 2019 2020 

Dalībvalsts 
DE EL ES FR HR IT DE EL ES FR HR IT 

Kategorija 

Būtiski izpildīts 0 2 2 1 4 3 2 4 3 3 4 4 

Būtiski izpildīts, izņemot 
maznozīmīgus elementus 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 

Daļēji izpildīts, viena vai 
vairākas daļas nav 
risinātas 

2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Nav izpildīts  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Kopējais KVAI skaits 2 2 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 

Piezīme. Tā kā Covid-19 pandēmijas dēļ tika aktivizēta Stabilitātes un izaugsmes pakta “vispārējā 
izņēmuma klauzula”, 2019. gada KVAI par atbilstību Stabilitātes un izaugsmes paktam un 2020. gada 
KVAI par pietiekamu progresu virzībā uz vidēja termiņa budžeta mērķu sasniegšanu vairs nebija būtiski, 
tāpēc to neņemšana vērā netika uzskatīta par nepilnību. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas dienestu darba dokumentiem. 

51 Mēs konstatējām, ka izlasē iekļautajos ANP parasti bija ietverti 2020. gada KVAI. 
Tomēr joprojām ir dažas nepilnības attiecībā uz atsevišķiem KVAI elementiem, 
piemēram, veselības aprūpes sistēmu (Spānija) vai ieguldījumiem un normatīvo vidi 
(Francija), kuras plānots novērst ārpus ANP. Tomēr ne vienmēr bija skaidrs, kāpēc tie 
netika iekļauti ANP, jo īpaši svarīgu pārrobežu pasākumu gadījumā (piemēram, 
elektroenerģijas starpsavienojumi starp Spāniju un Franciju), kas faktiski būtu labi 
piemēroti ANP.  

52 Lielākā daļa konstatēto nepilnību attiecas uz 2019. gada KVAI, kas daudzējādā 
ziņā ir atkārtotas strukturālas problēmas, ar kurām dalībvalstis saskaras jau gadiem ilgi. 
Piemēram, Vācijas ANP nav nekādu pasākumu konkurences stiprināšanai 
darījumdarbības pakalpojumu un reglamentēto profesiju jomā, kas kopš 2011. gada ir 
iekļauti Vācijas KVAI. Turklāt dažādos ANP nebija norādīti KVAI elementi, kas saistīti ar 
pensiju ilgtspēju (Vācija, Francija, Itālija un daļēji Spānija) vai nodokļiem (Vācija un 
Itālija).  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en#national-recovery-and-resilience-plans
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53 Kopumā mēs uzskatām, ka pēc Komisijas novērtējuma ANP ir iekļauta lielākā daļa 
2019. un 2020. gada KVAI. Tomēr mūsu revīzijas izlasē iekļautās dalībvalstis neņēma 
vērā dažus svarīgus KVAI elementus – lielākoties saistībā ar atkārtotām strukturālām 
problēmām, ar kurām dalībvalstis saskaras jau gadiem ilgi. Turklāt ANM regulā nav 
novērtēts un definēts, kas ir “ievērojama KVAI konstatēto problēmu daļa”, un arī 
Komisija to nav darījusi. Tāpēc novērtējums zināmā mērā ir balstīts uz vērtējošu 
pieņēmumu, jo īpaši gadījumos, kad Komisija ir konstatējusi vairākus un/vai nopietnus 
trūkumus. 

Atveseļošanas un noturības mehānisma pamatnosacījumu 
novērtējums bija atbilstīgs, bet nebija pilnībā pārredzams  

54 Lai novērtētu, vai Komisijas novērtējums par principu “nenodarīt būtisku 
kaitējumu”, zaļo un digitālo izsekojamību un izmaksu aplēsēm ir atbilstīgs, katrā no 
sešām mūsu izlasē iekļautajām dalībvalstīm mēs izvēlējāmies septiņus pasākumus 
(sk. 20. punktu). 

55 Attiecībā uz atlasītajiem pasākumiem mēs pārbaudījām, vai Komisija ir pienācīgi 
novērtējusi, vai: 

o ikviens pasākums, kas iekļauts atveseļošanas un noturības plānā (ANP), būtiski 
kaitē vidiskajiem mērķiem Taksonomijas regulas 17. panta nozīmē9 (atbilstība 
principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”); 

o ir paredzams, ka plānoto pasākumu īstenošana efektīvi veicinās zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, kā arī pasākumu un piemēroto koeficientu izsekojamību; 

o aplēstās izmaksas bija saprātīgas, ticamas, samērojamas ar gaidāmajiem 
ekonomiskajiem un sociālajiem ieguvumiem, un tās nesedza cits ES finansējums. 

Komisijas novērtējumos tika atzīta atbilstība principam “nenodarīt 
būtisku kaitējumu”, taču sistemātiski netika iekļauti kompensējošu 
pasākumu atskaites punkti vai mērķrādītāji  

56 Lai ANP tiktu apstiprināts, visiem pasākumiem jāatbilst principam “nenodarīt 
būtisku kaitējumu” (sk. 3. izcēlumu). 

                                                        
9 Regula (ES) 2020/852 par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
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3. izcēlums. 

Kritēriji, pēc kuriem novērtē pasākumu atbilstību principam 
“nenodarīt būtisku kaitējumu”  

o Neviens ANP iekļauto reformu un ieguldījumu projektu īstenošanas pasākums 
nenodara būtisku kaitējumu vidiskajiem mērķiem (princips “nenodarīt būtisku 
kaitējumu”). 

Avots: ANM regula, V pielikuma 2.4. iedaļa. 

57 Komisija izdeva tehniskus norādījumus par principa “nenodarīt būtisku 
kaitējumu” piemērošanu, novērtējot ANP (sk. 35. un 36. punktu). Tajos dalībvalstīm 
tika prasīts par katru ANP iekļauto pasākumu iesniegt principa “nenodarīt būtisku 
kaitējumu” piemērošanas kontrolsarakstu. 

58 Pēc tam Komisija izvērtēja iesniegtos pasākumus un to attiecīgos principa 
“nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanas kontrolsarakstus un sniedza papildu 
atsauksmes vai izklāstīja nosacījumus, kas tika iekļauti to atskaites punktu un 
mērķrādītāju galīgajā kopumā, kuri saskaņoti Padomes īstenošanas lēmumā. Attiecībā 
uz atlasītajiem pasākumiem mēs konstatējām, ka Komisija: 

o nodrošināja, ka kontrolsaraksti ir sagatavoti atbilstīgi vidiskajiem mērķiem; 

o vajadzības gadījumā pieprasīja papildu informāciju, sniedza atsauksmes un 
ierosināja grozījumus vai konkrētu pasākumu svītrošanu, tostarp attiecībā uz 
konkrētu pasākumu redakciju un attiecīgajiem atskaites punktiem vai 
mērķrādītājiem; 

o pamatoti prasīja no vairākiem ANP svītrot noteiktas pasākumu daļas, kuras 
uzskatīja par neatbilstīgām principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”. Pēc tam tās 
tika svītrotas no ANP. Tomēr dažos gadījumos tās var finansēt ārpus ANM, un tas 
ir pretrunā principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”; 

o attiecībā uz pasākumiem, kuriem varētu būt vidiska ietekme, nodrošināja, ka 
dalībvalstu aizpildītajos kontrolsarakstos ir paskaidrots, kā varētu novērst būtisku 
kaitējumu. Tas ietver ierosinājumus par seku mazināšanas pasākumiem. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:32021R0241
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59 Tomēr mēs norādām, ka Komisijas veiktā principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” 
piemērošanas kontrolsarakstu novērtējuma dokumentācija tika apsvērta vairākos 
darba dokumentos, un tai nebija kopsavilkuma saraksta, kurā būtu atspoguļoti visi 
principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanas novērtējumi katrā pasākumā, 
kas pamatotu Komisijas dienestu darba dokumentā un galīgajā novērtējumā izdarīto 
vispārējo secinājumu.  

60 Turklāt potenciāli kaitīgo pasākumu ietekmes veids un apjoms netika kvantitatīvi 
noteikts kontrolsarakstā vai kādā citā veidā. Tāpēc bija grūti novērtēt, vai sniegtie 
skaidrojumi un ierosinātie ietekmes mazināšanas pasākumi bija pietiekami, lai 
nodrošinātu principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu.  

61 Turklāt gadījumos, kad, lai saņemtu pozitīvu principa “nenodarīt būtisku 
kaitējumu” piemērošanas novērtējumu, bija nepieciešami ietekmes mazināšanas 
pasākumi, šie mazināšanas pasākumi ANP nebija sistemātiski iekļauti kā atskaites 
punkti vai mērķrādītāji. Tāpēc to izpilde nav maksājuma nosacījums, un nav juridiska 
pamata noteikt vai uzraudzīt to īstenošanu. 

Komisija pārbaudīja izlasē iekļauto pasākumu ieguldījumu zaļās un 
digitālās pārkārtošanās procesā 

62 Komisijas novērtējums par to, vai ANP veicina zaļo un digitālo pārkārtošanos, bija 
balstīts uz vairākiem elementiem (sk. 4. izcēlumu). 
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4. izcēlums. 

Kritēriji, pēc kuriem novērtē ANP ieguldījumu zaļās un digitālās 
pārkārtošanās procesā  

Zaļā pārkārtošanās 

o Gaidāms, ka paredzēto pasākumu īstenošana būtiski sekmēs zaļo 
pārkārtošanos, (..) tādējādi palīdzot sasniegt Savienības 2030. gada klimata 
mērķus, vienlaikus ievērojot Savienības mērķi līdz 2050. gadam panākt 
ES klimatneitralitāti. 

o Dalībvalstis piemēro metodiku, saskaņā ar kuru sniegtajam atbalstam piešķir 
konkrētu svērumu, kas atspoguļo to, cik lielā mērā šāds atbalsts veicina 
klimata mērķu sasniegšanu. 

o Gaidāms, ka paredzēto pasākumu īstenošanai būs ilgstoša ietekme. 

Digitālā pārkārtošanās 

o Gaidāms, ka paredzēto pasākumu īstenošana būtiski sekmēs ekonomikas vai 
sociālo nozaru digitālo pārkārtošanos. 

o Gaidāms, ka paredzēto pasākumu īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no digitālās pārkārtošanās. 

o Dalībvalstis piemēro metodiku, saskaņā ar kuru sniegtajam atbalstam piešķir 
konkrētu svērumu, kas atspoguļo to, cik lielā mērā šāds atbalsts veicina 
digitalizācijas mērķu sasniegšanu. 

o Gaidāms, ka paredzēto pasākumu īstenošanai būs ilgstoša ietekme. 

Avots: ANM regula, V pielikuma 2.5. un 2.6. iedaļa. 

63 Mēs pārbaudījām Komisijas veikto novērtējumu par mūsu izlasē iekļautajiem 
42 pasākumiem (sk. 20. punktu). Attiecībā uz šiem pasākumiem mēs pārbaudījām, vai 
Komisijas novērtējumu par intervences jomām un koeficientiem (100 % attiecībā uz 
pilnīgu ieguldījumu zaļās/digitālās pārkārtošanās procesā, 40 % attiecībā uz daļēju 
ieguldījumu vai 0 % bez ieguldījuma) atbilst ANM regulai un galīgajiem marķējumiem, 
kas attiecīgi piešķirti pasākumiem.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:32021R0241
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64 Mēs konstatējām, ka: 

o Komisija ir sīki izvērtējusi intervences jomas un koeficientus, ko dalībvalstis 
piemēro dažādiem pasākumiem. Jo īpaši par dažādiem izlasē iekļautajiem 
pasākumiem notika apspriešanās ar Enerģētikas, Klimata politikas, Konkurences, 
Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorātiem un Kopīgo pētniecības 
centru, kā arī ar horizontālajām “zaļajām” un “digitālajām” grupām; 

o sagatavošanas posmā Komisija attiecībā uz vairākiem atlasītajiem pasākumiem 
dalībvalstīm norādīja, vai tās ir izmantojušas nepareizas intervences jomas, vai arī 
prasīja ar dažādiem koeficientiem sīkāk sadalīt pasākumus (vai nu atsevišķos 
pasākumos, vai apakšpasākumos). Visos gadījumos dalībvalstis savos ANP 
projektos bija veikušas vajadzīgās izmaiņas, un Komisija uzskatīja, ka galīgās 
redakcijas šajā ziņā ir atbilstīgas; 

o attiecībā uz dažiem pasākumu veidiem ANM regulā nebija noteiktas intervences 
jomas vai zaļie koeficienti. Tomēr, lai nodrošinātu konsekventu novērtējumu, 
Komisija sniedza papildu iekšējus norādījumus par to, kā saskaņā ar Taksonomijas 
regulu rīkoties šādu pasākumu gadījumos (piemēram, pasākumi, kas attiecas uz 
elektriskajiem un hibrīdautomobiļiem); 

o Komisija savā dienestu darba dokumentā par katru dalībvalsti bija paziņojusi 
galīgo sarakstu ar pasākumiem, kas veicina zaļo un digitālo pārkārtošanos. 

65 Tomēr vēl nav noskaidrots, cik lielā mērā ANP iekļautie pasākumi palīdzēs faktiski 
sasniegt ES mērķus klimata jomā. Piemēram, vienā no nesenajiem ziņojumiem mēs 
secinājām, ka galveno apakšnozaru, piemēram, dzelzceļa transporta, elektroenerģijas 
un biomasas, ieguldījums klimata jomā saistībā ar ES budžetu bija novērtēts par augstu 
un paziņotie izdevumi ne vienmēr bija saistīti ar klimatrīcību10.  

                                                        
10 Īpašais ziņojums 09/2022 “Klimata izdevumi 2014.–2020. gada ES budžetā: nav tik lieli, kā 

ziņots”. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_09/SR_Climate-mainstreaming_LV.pdf
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Novērtējot aplēstās izmaksas, tika konstatēts, ka trūkst informācijas par 
konkrētiem pasākumiem 

66 ANP aplēsto izmaksu novērtējumam ir īpaša nozīme, jo, atšķirībā no citiem 
ES instrumentiem, ANM finansējums ir pamatots tikai ar atskaites punktu un 
mērķrādītāju sasniegšanu, nevis izmaksu atlīdzināšanu. Tāpēc ANP ietverto pasākumu 
aplēstās izmaksas tiek vērtētas tikai tad, kad Komisija novērtē ANP, un tās neietekmē 
faktisko līdzekļu izmaksu ANM īstenošanas laikā.  

67 Katra ANP aplēstās kopējās izmaksas Komisijai bija jānovērtē saskaņā ar ANM 
regulā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem (sk. 5. izcēlumu).  

5. izcēlums. 

ANP aplēsto kopējo izmaksu vērtēšanas kritēriji 

o Dalībvalsts ir sniegusi pietiekamu informāciju un pierādījumus par to, ka ANP 
aplēsto kopējo izmaksu summa: 

o ir piemērota (pamatota); 

o atbilst paredzēto reformu un ieguldījumu raksturam un veidam (ticama); 

o tiek finansēta no Mehānisma un netiek segta no pašreizējā vai plānotā 
Savienības finansējuma. 

o ANP aplēsto kopējo izmaksu summa ir samērīga ar plānā iekļauto pasākumu 
paredzamo sociālo un ekonomisko ietekmi uz attiecīgo dalībvalsti. 

Avots: ANM regula, V pielikuma 2.9. iedaļa. 

68 Saskaņā ar ANM regulu Komisija novērtēja aplēstās kopējās izmaksas, 
pamatojoties uz 5. izcēlumā minētajiem kritērijiem. ANM regulā nav noteikts, kā šie 
četri kritēriji būtu jākonsolidē kopējā izmaksu vērtējumā. Tomēr Komisija izstrādāja 
vērtējumu sistēmu katram no četriem kritērijiem, kā arī konsolidētajam kopējam 
vērtējumam. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:32021R0241
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69 Līdz šim visu ANP izmaksu aprēķināšana ir novērtēta ar “B”. Mēs norādījām, ka 
prasība sasniegt “A” vērtējumu attiecībā uz katru kritēriju, kā arī attiecībā uz ANP 
kopumā bija salīdzinoši vērienīga un samērā zema “C” vērtējumam, tāpēc maz ticams, 
ka netiks piešķirts “B” vērtējums. Tāpēc, neraugoties uz Komisijas konstatēto trūkumu 
biežuma un nopietnības atšķirībām mūsu izlasē iekļautajās dalībvalstīs, tiem visiem tika 
piešķirts vienāds vērtējums (“B”). Šie trūkumi ietver gan informācijas trūkumu par 
dažiem pasākumiem plānošanas posmā, gan pamatpieņēmumus, kas nav pilnībā ticami 
par katru pasākumu (sk. VI pielikumu). Turklāt, tā kā daži ieguldījumi ir inovatīvi, to 
izmaksu aprēķināšana ANP daudzējādā ziņā ir pamatota ar profesionālu spriedumu, 
nevis vēsturiskiem datiem. 

70 Attiecībā uz 42 atlasītajiem pasākumiem (sk. 20. punktu) mēs pārbaudījām 
dalībvalstu sniegto informāciju par izmaksām, Komisijas pieprasīto papildu informāciju 
par izmaksām, Komisijas iekšējos darba dokumentus par kopējo izmaksu aplēsēm un 
secinājumus Komisijas dienestu darba dokumentos par izmaksu aprēķiniem.  

71 Dalībvalstis sagatavoja informācijas lapas par katru pasākumu, norādot 
informāciju par izmaksām, piemēram, pieņēmumus par pamatizmaksām, atsauces 
izmaksas, piemēram, vēsturiskos vai salīdzinošos datus, un informāciju par to, vai ANM 
finansējums papildina atbalstu, ko sniedz saskaņā ar citām ES programmām un 
instrumentiem, un nesedz tās pašas izmaksas. 

72 Vajadzības gadījumā Komisija pieprasīja papildu informāciju, jo īpaši par metodiku 
un pamatpieņēmumiem. Attiecībā uz atlasītajiem pasākumiem konstatējām, ka 
Komisija ieguva informāciju, lai pārbaudītu aplēstās izmaksas. Gadījumos, kad Komisija 
nebija ieguvusi pietiekamu informāciju, tā to atspoguļoja savos novērtējumos un 
vērtējumos. Šajā procesā vajadzības gadījumā saskaņā ar iekšējām vadlīnijām par 
izmaksu novērtēšanu notika apspriešanās ar attiecīgajiem ģenerāldirektorātiem 
(tostarp Enerģētikas, Mobilitātes un transporta un Nodarbinātības, sociālo lietu un 
iekļautības ģenerāldirektorātiem). Mēs uzskatām, ka “B” vērtējums pareizi atspoguļo 
informācijas trūkumu dažās jomās un konstatētos trūkumus saistībā ar izmaksu 
aprēķināšanu.  
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Izmaksu profils drīzāk bija sarunu rezultāts, nevis pamatā esošo atskaites 
punktu un mērķrādītāju izmaksu atspoguļojums 

73 Summa, kas samaksāta kā konkrēts maksājums, ne vienmēr ir balstīta uz 
aplēstajām izmaksām, lai sasniegtu atskaites punktus un mērķrādītājus, kas iekļauti 
maksājuma pieprasījumā, bet drīzāk ir rezultāts sarunām ar attiecīgo dalībvalsti. Šajās 
sarunās tiek ņemts vērā atskaites punktu un mērķrādītāju īpatsvars, kā arī to 
salīdzinošā nozīme.  

74 ES-27 valstu kopējais maksājumu skaits (neatmaksājamam atbalstam) svārstās no 
četriem (Kipra) līdz desmit (Beļģija, Horvātija, Itālija, Portugāle, Rumānija, Slovākija un 
Slovēnija), un atskaites punktu un mērķrādītāju skaits, kas jāsasniedz attiecībā uz katru 
maksājumu, svārstās no diviem (Čehija – septītais maksājums) līdz 114 (Portugāle – 
devītais maksājums).  

75 Tomēr, tā kā tas bija sarunu rezultāts, maksājumu profilu noteikšanas process 
nebija pārredzams. Lai gan tas ne vienmēr attiecas uz ANP novērtēšanu, tas radīs 
problēmas ANM īstenošanā, ņemot vērā to, ka jebkurš daļējs atskaites punktu un 
mērķrādītāju sasniegums būtu jāatspoguļo maksājumā attiecīgajai dalībvalstij. Tas, ka 
maksājuma summa katrā maksājumā ir sarunu rezultāts, nevis atspoguļo 
pamatizmaksas, apgrūtinās iespēju noteikt, kāds samazinājums būtu piemērojams. 
Revīzijas laikā Komisija vēl nebija definējusi daļēja samazinājuma vai maksājumu 
samazinājuma aprēķināšanas metodiku. 

76 Praksē attiecībā uz sešām izlasē iekļautajām dalībvalstīm ir vērojams ievērojams 
maksājumu profilu neviendabīgums gan attiecībā uz kopējā finansējuma daļu katrā 
maksājumā, gan attiecībā uz atskaites punktu un mērķrādītāju skaitu, kas jāsasniedz 
katram maksājumam (4. attēls).  
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4. attēls. Maksājumu profils un attiecīgie atskaites punkti un 
mērķrādītāji sešām izlasē iekļautajām dalībvalstīm 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Padomes īstenošanas lēmumu pielikumiem. 

Komisijas novērtējums uzlaboja atskaites punktu un 
mērķrādītāju kvalitāti, bet daži svarīgi jautājumi palika 
neatrisināti 

77 Saskaņā ar ANM regulu ar “starpposma rādītājiem” (jeb atskaites punktiem) un 
“mērķrādītājiem” ir jāmēra virzība uz reformas vai ieguldījumu īstenošanu – atskaites 
punkti ir kvalitatīvi sasniegumi un mērķrādītāji ir kvantitatīvi sasniegumi. Atskaites 
punktu un mērķrādītāju sasniegšana ir pamats dalībvalstu iesniegtajiem maksājumu 
pieprasījumiem, tādēļ tie ir būtisks ANM īstenošanas elements.  
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en#national-recovery-and-resilience-plans
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78 Saskaņā ar ANM regulu un norādījumiem dalībvalstīm11 Komisijai atskaites punkti 
un mērķrādītāji bija jāizvērtē, ņemot vērā 8. kritēriju “pasākumi to īstenošanas 
uzraudzībai, tostarp atskaites punkti, mērķrādītāji un saistītie rādītāji” (sk. 6. izcēlumu). 

6. izcēlums. 

Atskaites punktu un mērķrādītāju novērtēšanas apakškritērijs  

o Ierosinātie atskaites punkti un mērķrādītāji ir skaidri un reālistiski; ierosinātie 
rādītāji attiecībā uz minētajiem atskaites punktiem un mērķrādītājiem ir 
atbilstīgi, pieņemami un stabili. 

Avots: ANM regula, V pielikuma 2.8. iedaļa. 

Komisijas novērtējuma process bija visaptverošs 

79 Mēs revidējām Komisijas veikto atskaites punktu un mērķrādītāju novērtējumu, 
pamatojoties uz 42 pasākumu izlasi sešos ANP. Attiecībā uz šiem pasākumiem mēs 
novērtējām, vai galīgie atskaites punkti un mērķrādītāji, kas saskaņoti Padomes 
īstenošanas lēmumā, atbilst minētajiem kritērijiem. Mēs arī veicām sešu izlasē iekļauto 
ANP atskaites punktu un mērķrādītāju vispārēju analīzi, lai gūtu ieskatu par atskaites 
punktu un mērķrādītāju būtību un sadalījumu laikā, kā arī par dalībvalstu pieeju to 
definēšanā. 

80 Attiecībā uz 42 atlasītajiem pasākumiem mēs secinām, ka pēc vairākkārtējas 
informācijas apmaiņas starp Komisiju un dalībvalstīm atlasīto atskaites punktu un 
mērķrādītāju novērtēšanas process kopumā bija visaptverošs. Proti, Komisija bija 
pieprasījusi precizēt atskaites punktu un mērķrādītāju aprakstus, kas ļāva skaidrāk 
aprakstīt iecerētos rezultātus, un dažos gadījumos ierosināja precīzāku redakciju. 
Turklāt Komisija prasīja samazināt atskaites punktu un mērķrādītāju skaitu, lai uzlabotu 
dažu ANP pārvaldību, un citos gadījumos pieprasīja sīkāk izstrādātus atskaites punktus 
un mērķrādītājus, lai jo īpaši aptvertu dažādus apjomīgu pasākumu posmus. 

                                                        
11 Komisijas norādījumi dalībvalstu atveseļošanas un noturības plāniem, SWD(2021) 12, 

1/2 DAĻA. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:32021R0241
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/document_travail_service_part1_v2_en.pdf
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81 Tomēr dokumentācijas liecības parasti ir sadrumstalotas, un analīzes ir ietvertas 
vairākos Komisijas dienestu darba dokumentos par dažādiem ANP komponentiem. 
Turklāt sarunu laikā netika sniegts pārskats par visiem atskaites punktu un 
mērķrādītāju projektiem. Komisija katru ANP novērtēja kvalitatīvi, salīdzinot ar ANM 
regulas standartiem, bet neizmantojot salīdzinošu novērtējumu, kas būtu atvieglojis 
dalībvalstu paraugprakses noteikšanu.  

Daži atskaites punkti un mērķrādītāji ir neskaidri 

82 Revīzijā mēs koncentrējāmies uz atskaites punktu un mērķrādītāju skaidrību kā 
priekšnosacījumu pasākumu progresa novērtēšanai un līdzekļu izmaksāšanas 
pamatošanai. Vispārējā atskaites punktu un mērķrādītāju analīzē mēs konstatējām, ka 
visos sešos ANP ir iekļauti neskaidri atskaites punkti un mērķrādītāji (sk. dažus 
piemērus 4. tabulā). Skaidru atskaites punktu un mērķrādītāju trūkums rada risku, ka 
šos atskaites punktus un mērķrādītājus ir grūti novērtēt, un saistīto risku, ka sākotnēji 
izvirzītais mērķis netiek sasniegts. 

4. tabula. Neskaidru atskaites punktu un mērķrādītāju piemēri 

Dalībvalsts Pasākums 
Attiecīgais 

atskaites punkts 
vai mērķrādītājs  

Atskaites punkta vai 
mērķrādītāja 

apraksts 
Pārbaudes 
mehānisms 

Francija 
C3.I7: Elektrotīklu 
noturības 
stiprināšana 

Projektu 
īstenošanas 
sākums 

(atskaites 
punkts) 

Elektrotīklu projektu 
īstenošanas sākums 
lauku apvidos 

Kopsavilkuma 
dokuments ar 
projektu aprakstu, 
darba virzības 
stāvokli un atrašanās 
vietu 

Vācija 
2.1.1: Reforma: 
inovatīva datu 
politika Vācijai 

Projektu 
īstenošanas 
sākums 

(atskaites 
punkts) 

Ir sākti visi 
pasākuma projekti 
un darbības 
Attiecīgā gadījumā ir 
pabeigtas atlases 
procedūras un sākta 
izraudzīto projektu 
īstenošana 

Neattiecas (darbības 
kārtība revīzijas laikā 
nav publicēta) 

Grieķija 

14–4.3: Uzlabot 
tiesu sistēmas 
efektivitāti – 
16 575 tiesvedības 
paātrināšana 

Tieslietu 
policijas darbība 

(atskaites 
punkts) 

Tiesu policijas 
darbības 
nodrošināšana visās 
tās kompetencēs 
gan centrālās 
pārvaldes līmenī, 
gan reģionālā līmenī 
tiesās 

Tieslietu ministrijas 
ziņojums, tostarp: 

a) katras tiesas 
struktūrshēmas gan 
centrālajā 
administratīvajā 
līmenī, gan 
reģionālajā līmenī; 

b) rakstisks 
apstiprinājums par 
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Dalībvalsts Pasākums 
Attiecīgais 

atskaites punkts 
vai mērķrādītājs  

Atskaites punkta vai 
mērķrādītāja 

apraksts 
Pārbaudes 
mehānisms 

visu personāla 
komplektēšanas 
darbību pabeigšanu 
un visas attiecīgās 
infrastruktūras 
iepirkumu, 
uzstādīšanu un 
darbību. 

Spānija 

Ieguldījums Nr. 2 
(C24.I2) – kultūras 
veicināšana visā 
teritorijā 

Kultūras un 
radošo iniciatīvu 
veicināšana 

(Mērķrādītājs) 

Veicināt bezpeļņas 
organizāciju un 
bezpeļņas 
organizāciju kultūras 
aktivitāti 
ārpuspilsētu 
teritorijās (vismaz 
400 iniciatīvas) 

a) darbību saraksts, 
ieskaitot nosaukumu 
un īsu aprakstu;  

b) oficiāla norāde uz 
piešķiršanas 
lēmumu, kas 
pierāda, ka projekts 
vai darbība ir 
finansēti;  

c) struktūras, kas 
saņēmušas 
finansējumu;  

d) reģions;  

e) darbības veids. 
Avots: ERP, pamatojoties uz Padomes īstenošanas lēmumu pielikumiem un darbības kārtību. 

Atsevišķos gadījumos īstenošanas galveno posmu aptvērums atskaites 
punktos un mērķrādītājos ir nepilnīgs 

83 Komisijas iekšējās praktiskās vadlīnijas paredz, ka atskaites punktiem un 
mērķrādītājiem jāatspoguļo attiecīgā pasākuma īstenošanas galvenie posmi (sākums – 
starpposms – galīgais posms). Vispārējā atskaites punktu un mērķrādītāju analīzē mēs 
norādījām, ka vidējais atskaites punktu/mērķrādītāju skaits svārstījās no 1,7 vienam 
pasākumam Horvātijā līdz 3,2 – Vācijā (sk. 5. tabulu).  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en#national-recovery-and-resilience-plans
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5. tabula. Vidējais atskaites punktu un mērķrādītāju skaits katram 
pasākumam 

Dalībvalsts 

(1) 

Kopējais pasākumu 
skaits 

(2) 

Kopējais atskaites 
punktu un 

mērķrādītāju skaits 

(3) 

Vidējais atskaites 
punktu un 

mērķrādītāju skaits 
katram pasākumam 

(3:2) 

Spānija 212 416 2,0 

Itālija 190 527 2,8 

Francija 92 175 1,9 

Vācija 40 129 3,2 

Grieķija 175 330 1,9 

Horvātija 222 372 1,7 

Avots: ERP, pamatojoties uz Padomes īstenošanas lēmumu pielikumiem. 

84 Galveno īstenošanas posmu aptveršana ir īpaši svarīga attiecībā uz ieguldījumiem, 
kas bieži vien ir sarežģīti un tiek īstenoti ilgākā laika posmā, un tādēļ, lai uzraudzītu to 
progresu, ir vajadzīgi secīgi atskaites punkti un mērķrādītāji. Tomēr, veicot sešu izlasē 
iekļauto ANP atskaites punktu un mērķrādītāju vispārēju analīzi, mēs konstatējām, ka 
uz ieguldījumiem attiecas tikai viens atskaites punkts vai mērķrādītājs (sk. dažus 
piemērus 6. tabulā).  

6. tabula. Ieguldījumi, kuriem ir tikai viens atskaites punkts vai 
mērķrādītājs 

Ieguldījums Atskaites punkts 
vai mērķrādītājs Laikposms Atskaites punkta vai mērķrādītāja 

apraksts 

C2.I4: Bioloģiskā 
daudzveidība 

(Francija) 

Atbalstīto projektu 
skaits ekoloģiskās 
atjaunošanas un 
aizsargājamo 
teritoriju jomā  

Līdz 
2022. gada 
4. ceturksnim 

To projektu skaits, kas saistīti ar 
ekoloģisko atjaunošanu un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu 
aizsargājamās teritorijās 

C1.4. R1-I4: 
Ziņošanas kontroles 
sistēma pasažieru 
un kravu 
autopārvadājumiem 

(Horvātija) 

Labi funkcionējošas 
ziņošanas kontroles 
sistēmas izveide 
pasažieru un kravu 
autopārvadājumiem 

Līdz 
2024. gada 
4. ceturksnim 

Labi funkcionējošas ziņošanas 
kontroles sistēmas ieviešana pasažieru 
un kravu autopārvadājumiem, kas 
savieno datus no tahogrāfu centrālās 
apstrādes sistēmas (SOTAH) un 
tahogrāfa karšu valsts reģistriem un 
saistītajiem reģistriem, par kuriem ir 
atbildīga Jūras, transporta un 
infrastruktūras ministrija 

Avots: ERP, pamatojoties uz Padomes īstenošanas lēmumu pielikumiem. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en#national-recovery-and-resilience-plans
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en#national-recovery-and-resilience-plans
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Atsevišķu pasākumu atskaites punkti un mērķrādītāji norāda, ka tie tiks 
pabeigti pēc 2026. gada 31. augusta 

85 ANM tika izstrādāts kā atbilde uz Covid-19 pandēmiju, un tāpēc ir svarīgi, lai ANP 
tiktu īstenots pieņemamā termiņā. Komisija savā tīmekļa vietnē norāda, ka “dalībvalstis 
iesniedz plānus par reformām un ieguldījumiem, kas jāīsteno līdz 2026. gadam (..)”12. 
ANM regulā arī precizēts, ka:  

o ANP jābūt pienācīgi argumentētam un pamatotam. Tajā jo īpaši nosaka šādus 
elementus: (..) iecerētie atskaites punkti un mērķrādītāji un provizorisks laika 
grafiks, kā tiks īstenotas reformas un realizēti ieguldījumi, kam jābūt pabeigtiem 
līdz 2026. gada 31. augustam (18. panta 4. punkta i) apakšpunkts); 

o Komisijas priekšlikumā arī nosaka (..) termiņu, kuram vajadzētu būt ne vēlāk kā 
2026. gada 31. augusts un līdz kuram jābūt sasniegtiem kā ieguldījumu projektu, 
tā arī reformu atskaites punktiem un mērķrādītājiem (20. panta 5. punkta 
d) apakšpunkts).  

86 Tomēr dažos izlasē iekļautajos ANP pasākumos sākotnējais atskaites punkts vai 
mērķrādītājs ir pēdējos mēnešos pirms ANM īstenošanas perioda beigām. Tāpēc 
ieguldījums var nebūt pabeigts līdz 2026. gada 31. augustam (sk. 7. tabulu), kas 
neatbilst ANM regulai (sk. 85. punktu). 

7. tabula. Atskaites punkti un mērķrādītāji, kas norāda uz īstenošanu pēc 
2026. gada 

Pasākums 
Attiecīgais atskaites 

punkts vai 
mērķrādītājs 

Laikposms Atskaites punkta vai 
mērķrādītāja apraksts 

Ieguldījumi C1.2. R1-I3: 
Ūdeņraža izmantošana 
un jaunas tehnoloģijas 

(Horvātija) 

Izsludināts publiskais 
konkurss par papildu 
ūdeņraža jaudu 
(atskaites punkts) 

Līdz 2026. gada 
2. ceturksnim 

Izsludināts publisks 
konkurss par tādas iekārtas 
būvniecību, kas uzstādītu 
20 MW ūdeņraža 
elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, izmantojot 
elektrolīzes procesu.  

Ieguldījumi 1.2.5. 
Atbalsts autobusu ar 
alternatīvu dzinēju 
iegādei 

(Vācija) 

Autobusu ar alternatīvu 
piedziņu pasūtījumi 
(mērķrādītājs) 

Līdz 2026. gada 
3. ceturksnim 

Ar shēmas atbalstu ir 
pasūtīti vismaz 
2800 autobusu ar 
alternatīvu dzinēju. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Padomes īstenošanas lēmumu pielikumiem. 

                                                        
12 Atveseļošanas un noturības mehānisms – no plāniem līdz maksājumiem tīmekļa vietne.  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en#national-recovery-and-resilience-plans
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eueconomyexplained/recovery-and-resilience-facility-plans-payments_en
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Komisijas norādījumos priekšroka dota rādītājiem, kas mēra tiešo 
rezultātu, nevis ietekmi 

87 Komisijas norādījumos dalībvalstīm13 noteikts, ka:  

o atskaites punkti un mērķrādītāji (..) var atspoguļot dažādus reformu un 
ieguldījumu īstenošanas posmus, pamatojoties vai nu uz ieguldījuma rādītājiem 
(..), vai, vēlams, iznākuma rādītājiem; 

o būtu jāizvairās no ietekmes rādītājiem (..), ņemot vērā šādu rādītāju 
neprognozējamību un atkarību no citiem faktoriem, ko dalībvalsts nevar ietekmēt. 

88 Saskaņā ar norādījumiem lielākā daļa atskaites punktu un mērķrādītāju, kas 
iekļauti sešos mūsu revīzijas izlases ANP, ir vērsti uz tiešo rezultātu (piemēram, 
renovēto ēku skaits / renovēto dzelzceļu kilometri / uzstādītās uzlādes stacijas). Tomēr 
vismaz pusē izlasē iekļauto ANP bija ietverti pasākumi ar ieguldījuma rādītājiem, kas 
parasti attiecas uz konkrētas līdzekļu summas izlietojumu (piemēram, Vācijā, Spānijā 
un Francijā).  

89 Ietekmes rādītājiem parasti ir ilgāks laikposms, kas var nebūt labi piemērots 
ierobežotajam ANM īstenošanas termiņam. Tomēr mēs norādām, ka ietekmes rādītāju 
nenoteikšana, koncentrēšanās uz iznākuma rādītājiem un pat ieguldījuma rādītāju 
iekļaušana atskaites punktos un mērķrādītājos ievērojami ierobežo iespēju novērtēt 
pasākumu sniegumu un galu galā to ietekmi uz samērā vispārīgiem ANM ES politikas 
mērķiem.  

Atskaites punktu un mērķrādītāju definēšanas pieeja dalībvalstīs atšķiras 

90 Saskaņotas pieejas trūkums atskaites punktu un mērķrādītāju noteikšanā ietekmē 
dalībvalstu salīdzināmību un rada risku attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi. Lai gan 
Komisija mudināja izmantot saskaņotu pieeju, jo īpaši sniedzot norādījumus un 
reformu un ieguldījumu piemērus, tā neveica plānu salīdzinošo analīzi, pamatojoties uz 
to, ka situācija katrā dalībvalstī ir atšķirīga. Vispārējā atskaites punktu un mērķrādītāju 
analīzē mēs konstatējām, ka ANP atšķirīgi ir noteikti atskaites punkti un mērķrādītāji, 
kurus aplūkojām turpmākajos punktos.  

                                                        
13 Komisijas norādījumi dalībvalstu atveseļošanas un noturības plāniem, SWD(2021) 12, 

1/2 DAĻA, 34. lpp. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/document_travail_service_part1_v2_en.pdf
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Atskaites punkti un mērķrādītāji ne vienmēr ir pietiekami skaidri nošķirti 

91 Kopējais atskaites punktu un mērķrādītāju skaits katrā no sešiem izlasē 
iekļautajiem ANP svārstās no 129 Vācijā līdz 527 Itālijā, un atskaites punktu un 
mērķrādītāju attiecība svārstās no 2:3 Francijā un Itālijā līdz 4:1 Grieķijā (sk. 5. attēlu).  

5. attēls. Atskaites punktu skaits un attiecība pret mērķrādītājiem sešās 
mūsu izlasē iekļautajās dalībvalstīs (dotācijas un aizdevumi) 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Padomes īstenošanas lēmumu pielikumiem. 

92 Lai gan atskaites punktu un mērķrādītāju kopējo skaitu daudzējādā ziņā nosaka 
piešķirtie līdzekļi un ANP aptvērums, atskaites punktu un mērķrādītāju attiecības 
atšķirība var norādīt arī uz atšķirīgu dalībvalstu pieeju atskaites punktu un mērķrādītāju 
definēšanā un nošķiršanā. Lai gan lielākajā daļā ANP ieguldījumu pabeigšana parasti 
tika mērīta kā skaitliski izmērāms mērķrādītājs (renovēto māju skaits, atjaunotās meža 
platības utt.), tomēr Grieķijas plānā bieži tika iekļauts skaitļos neizsakāms atskaites 
punkts pabeigšanas ziņojuma veidā. Tomēr dažkārt šie atskaites punkti tika izteikti 
skaitļos Padomes īstenošanas lēmuma apraksta sadaļā vai darbības kārtībā aprakstītajā 
“pārbaudes mehānismā”.  

55
(42 %)

265
(81 %)

220
(53 %)

70
(40 %)

169
(45 %)

213
(40 %)

74
(58 %)

66
(19 %)

196
(47 %)

105
(60 %)

203
(55 %)

314
(60 %)

DE EL ES FR HR IT

Atskaites punkti Mērķrādītāji

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en#national-recovery-and-resilience-plans
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93 ANM regulas 2. panta 4. punktā “starpposma rādītāji” (jeb atskaites punkti) ir 
definēti kā kvalitatīvi sasniegumi un “mērķrādītāji” – kā kvantitatīvi sasniegumi. Atkāpe 
no šī nošķīruma rada šādus riskus:  

o gadījumos, kad atskaites punkti aprakstā/pārbaudes mehānismā ir izteikti 
kvantitatīvi, ir zināma juridiska nenoteiktība attiecībā uz to, cik lielā mērā šāda 
izteikšana skaitļos veido daļu no maksājuma nosacījuma, jo saskaņā ar definīciju 
atskaites punkti nav izteikti kvantitatīvi un to sasniegšanu mēra, izmantojot 
kvalitatīvu rādītāju; 

o gadījumos, kad atskaites punkts ir iekļauts kvantitatīvam sasniegumam un 
aprakstā/pārbaudes mehānismā nav kvantitatīva novērtējuma, varētu būt grūti 
noteikt, cik lielā mērā tas ir sekmīgi īstenots. Turklāt, iekļaujot nekvantitatīvus 
atskaites punktus (piemēram, pabeigšanas ziņojuma iesniegšana), nevis 
kvantitatīvu mērķrādītāju (piemēram, noteikta skaita māju renovācija), pastāv 
risks vienlīdzīgas attieksmes ziņā, jo mērķrādītāju var būt grūtāk sasniegt. 

Atskaites punkti pārrobežu projektos ne vienmēr ir saskaņoti 

94 Pārrobežu projektos ir īpaši svarīga saskaņota pieeja. Tā kā tie faktiski ir līdzīgi, 
saskaņota pieeja tos palīdzētu labāk īstenot. Tomēr pārrobežu projektos ne vienmēr 
tika noteikti līdzīgi atskaites punkti un mērķrādītāji (sk. 8. tabulu). 
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8. tabula. Dažādu atskaites punktu un mērķrādītāju piemēri viena 
pārrobežu projekta ietvaros 

Pasākums Atskaites punkti Mērķrādītāji 

IPCEI projekts par 
ieguldījumiem ūdeņradī: 1.1.1 – 
IPCEI ūdeņraža projekti 

(Vācija) 

• Ieinteresētības izteikšanas 
procedūras pabeigšana 
(uzņēmumi ir iesnieguši 
projektu skices līdz 
2021. gada 2. ceturksnim) 

• Pirmo dotācijas lēmumu 
pieņemšana (2022. gada 
1. ceturksnis) 

• Atbalsta programmas 
novērtējuma ziņojuma 
publicēšana (līdz 2025. gada 
4. ceturksnim) 

• Saistības vismaz 
500 000 000 EUR apmērā 
(līdz 2024. gada 
2. ceturksnim) 

• Saistības 1 500 000 000 EUR 
apmērā (līdz 2026. gada 
3. ceturksnim) 

• Vismaz 300 MW lielas 
elektrolīzes jaudas radīšana 
(līdz 2026. gada 
3. ceturksnim) 

IPCEI projekts par 
ieguldījumiem ūdeņradī: C4.I2 – 
Attīstīt dekarbonizētu ūdeņradi 

(Francija) 

• Līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršana saskaņā ar 
atbalsta mehānismu 
(publicēšana tīmekļa vietnē 
līdz 2022. gada 
3. ceturksnim) 

• Lēmuma parakstīšana par 
finansiālā atbalsta 
piešķiršanu privātajiem 
projektu virzītājiem 
(publicēšana tīmekļa vietnē 
līdz 2022. gada 
3. ceturksnim) 

• Atbalstītais ūdeņraža 
apjoms – kumulatīvs 
(12 000 tonnas līdz 
2022. gada 4. ceturksnim) 

• Atbalstītais ūdeņraža 
apjoms – kumulatīvs 
(100 000 tonnas līdz 
2025. gada 4. ceturksnim) 

• Elektrolīzera ražošanas jauda 
(līdz 2025. gada 
4. ceturksnim par 140 MW 
gadā, ko finansē, izmantojot 
IPCEI par ūdeņradi) 

Avots: ERP, pamatojoties uz Padomes īstenošanas lēmumu pielikumiem. 

Atskaites punktu un mērķrādītāju definēšanas atšķirības  

95 Turklāt mēs norādījām, ka atskaites punktu un mērķrādītāju definēšanā nav 
saskaņotas pieejas. Trūkumi, kas konstatēti attiecībā uz pasākumiem, kurus īstenos pēc 
2026. gada augusta, un pasākumiem ar ieguldījuma rādītājiem, visos izlasē iekļautajos 
ANP nav vienādi:  

o atskaites punkti un mērķrādītāji, kas norāda, ka attiecīgais pasākums tiks īstenots 
pēc 2026. gada, tika iekļauti dažos ANP (piemēram, Grieķijā un Horvātijā), bet 
citos to nebija (piemēram, Spānijā);  

o tāpat dažos ANP (piemēram, Vācijā un Spānijā) ieguldījumu rādītāji bija noteikti 
ievērojami biežāk.  

96 Lai gan mēs piekrītam Komisijai, ka novērtējumā ir jāņem vērā katras dalībvalsts 
īpašie apstākļi, mēs konstatējam, ka trūkst salīdzinošās analīzes.  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en#national-recovery-and-resilience-plans
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Komisijas veiktais uzraudzības un kontroles pasākumu 
novērtējums bija visaptverošs, bet tā pamatā daļēji bija 
sistēmas, kas vēl nebija ieviestas 

97 Lai novērtētu, kā Komisija ir veicinājusi atbilstīgas uzraudzības un kontroles 
sistēmas ieviešanu dalībvalstīs, mēs pārbaudījām, vai tā ir pienācīgi novērtējusi: 

o dalībvalstu atveseļošanas un noturības plānos (ANP) ierosinātos uzraudzības un 
īstenošanas pasākumus; 

o dalībvalstu ierosinātos revīzijas un kontroles pasākumus korupcijas, krāpšanas, 
interešu konfliktu un dubultas finansēšanas novēršanai un atklāšanai. 

Komisijas veiktais dalībvalstu uzraudzības un īstenošanas pasākumu 
novērtējums bija visaptverošs, bet tā pamatā daļēji bija sistēmas, kas vēl 
nebija ieviestas 

98 ANM regulā14 noteikts, ka Komisijai, pamatojoties uz vairākiem elementiem, 
jānovērtē pasākumi, ko dalībvalstis ierosinājušas ANP efektīvai uzraudzībai un 
īstenošanai (7. izcēlums). 

7. izcēlums. 

Elementi dalībvalstu uzraudzības pasākumu un īstenošanas prasību 
novērtēšanai 

o Dalībvalstī konkrētai struktūrai ir uzticēti šādi uzdevumi: i) īstenot ANP; 
ii) uzraudzīt progresu virzībā uz atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanu 
un iii) sniegt ziņojumus. 

o Vispārējā kārtība, kādā dalībvalsts ierosina organizēt reformu un ieguldījumu 
īstenošanu (tostarp paredzot nodrošināt pietiekamu personālu), vieš 
paļāvību. 

Avots: ANM regula, V pielikuma 2.8. iedaļa.  

                                                        
14 Regula (ES) 2021/241, 19. panta 3. punkta h) apakšpunkts. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=LV
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99 Mēs pārbaudījām, vai Komisija ir novērtējusi izlasē iekļauto dalībvalstu 
uzraudzības un īstenošanas pasākumus, jo īpaši to struktūru, dažādo iestāžu 
uzdevumus un pienākumus, kā arī nepieciešamās spējas.  

100 Sešās izlasē iekļautajās dalībvalstīs ANP uzraudzības un īstenošanas struktūras 
ievērojami atšķiras atkarībā no dalībvalsts struktūras sarežģītības un no tā, vai tās 
pamatā ir jau esošas sistēmas un iestādes (Vācija, Francija, Horvātija), vai arī tai ir 
jāievieš jaunas (Grieķija, Spānija, Itālija). VII pielikumā ir apkopotas sistēmas, ko 
ierosinājušas sešas izlasē iekļautās dalībvalstis.  

101 Mēs konstatējām, ka Komisijas novērtējumā, kas dokumentēts Komisijas 
dienestu darba dokumentos, ir pietiekami aprakstītas izlasē iekļauto dalībvalstu 
īstenošanas, uzraudzības un ziņošanas struktūras un sistēmas, kā arī to organizatoriskā 
kārtība, uzdevumi un pienākumi un izklāstīti nenovērstie riski. Komisijas novērtējumā 
secināts, ka dalībvalstu ierosinātie uzraudzības un īstenošanas pasākumi ir atbilstīgi, un 
tāpēc tiem piešķirts “A” vērtējums15.  

102 Lai mazinātu efektīvas ANP uzraudzības un īstenošanas riskus, kas attiecībā uz 
dažām dalībvalstīm konstatēti novērtējuma laikā, Komisija piecām no sešām izlasē 
iekļautajām dalībvalstīm ierosināja konkrētus atskaites punktus, kas jāsasniedz pirms 
pirmā maksājuma (izņemot priekšfinansējumu). Tie tika iekļauti Padomes īstenošanas 
lēmumu pielikumos (sk. VIII pielikumu). Šo konkrēto atskaites punktu piemērs ir “veikt 
darba slodzes analīzi iestādēm, kas iesaistītas īstenošanā, lai mazinātu ar spējām 
saistītās problēmas” (Horvātija) vai “veikt svarīgas valsts pārvaldes reformas (..), lai 
izveidotu koordinācijas struktūras, uzraudzības sistēmas un izpildes mehānismus, kā arī 
nodrošinātu personālu un palīdzību uzraudzībai un īstenošanai” (Itālija). 

103 Lai gan mēs kopumā piekrītam Komisijas novērtējumam, tā pamatā daļēji bija 
sistēmas, kas novērtējuma laikā vēl nebija ieviestas. Tas rada riskus, jo īpaši gadījumos, 
kad neatrisinātie jautājumi ir svarīgi. Pilnībā funkcionējošas uzraudzības sistēmas 
trūkums rada risku, ka atskaites punkti vai mērķrādītāji faktiski varētu nebūt sasniegti, 
kamēr nav sasniegti šie atskaites punkti. 

                                                        
15 Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 V pielikuma 2.8. iedaļu šo daļu varētu vērtēt ar “A” 

(pienācīga kārtība), “B” (minimāla kārtība) vai “C” (nepietiekama kārtība). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=LV
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104 Turklāt tas, ka ANP apstiprināšanas laikā uzraudzības sistēmas vai īstenošanas 
struktūras daļēji vēl nebija izveidotas, ierobežoja arī Komisiju, jo tā nevarēja pilnvērtīgi 
novērtēt to administratīvās spējas. Dažos gadījumos Komisija paļāvās uz dalībvalstu 
apstiprinājumu, ka tām ir pietiekamas spējas efektīvi īstenot un uzraudzīt ANP 
(piemēram, Vācijā un Francijā), bet citos gadījumos tā pauda bažas par valsts 
īstenošanas iestāžu administratīvajām spējām (piemēram, Horvātijā). 

105 Dažos no mūsu nesenajiem atzinumiem mēs norādījām16, ka dalībvalstīm ir 
vajadzīgs pietiekami daudz laika un piemērotas administratīvās spējas, lai apgūtu 
ES līdzekļus. Dažas dalībvalstis ar viszemāko apguves līmeni 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā turpmākajos gados saņems ievērojamu atbalstu no ANM 
(sk. IX pielikumu). 2020. gada ziņojumā mēs arī uzsvērām17, ka administratīvie resursi, 
kas nepieciešami, lai pārvaldītu līdzekļu ievērojamo palielinājumu, var nebūt 
pietiekami. Jo īpaši tajās dalībvalstīs, kurās lielu daļu publisko ieguldījumu jau finansē 
ES, tas var palielināt risku, ka šīs valstis nespēs izlietot tām pieejamo finansējumu un 
nodrošināt ieguldīto līdzekļu atdevi.  

Komisijas veiktais revīzijas un kontroles pasākumu novērtējums bija 
atbilstīgs, bet bieži vien ar nosacījumu, ka vēl ir jāizpilda prasības 

106 Saskaņā ar ANM regulu Komisijai ir jānodrošina, ka dalībvalstis ievieš atbilstīgas 
kontroles sistēmas, lai aizsargātu ES finanšu intereses (sk. 8. izcēlumu)18. ANM revīzijas 
un kontroles sistēmas pamatā galvenokārt ir katras dalībvalsts attiecīgās sistēmas. 
Dalībvalstīm ir jāiesniedz pietiekama informācija par kontroles sistēmām, ko tās 
ieviesīs, jo īpaši ar mērķi nodrošināt atbilstību pareizas finanšu pārvaldības 
pamatprincipiem. 

                                                        
16 Atzinums 4/2020 par ierosināto REACT-EU regulu un Kopīgo noteikumu regulu, ar ko regulē 

ESI fondus, 2020. gada 14. jūlijs; un Atzinums 6/2020 (saskaņā ar LESD 287. panta 4. punktu 
un 322. panta 1. punkta a) apakšpunktu) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (COM(2020) 408). 

17 2020. gada pārskats, 2. nodaļa. 

18 Regula (ES) 2021/241, 19. panta 3. punkta j) apakšpunkts. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_04/OP20_04_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_LV.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=LV
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8. izcēlums. 

Dalībvalstu kontroles pasākumu vērtēšanas kritēriji 

o ANP aprakstītās iekšējās kontroles sistēmas pamatā ir stabili procesi un 
struktūras, un tajā ir skaidri noteikti dalībnieki (iestādes/struktūras) un to 
uzdevumi un pienākumi; tā jo īpaši nodrošina atbilstīgu attiecīgo funkciju 
nošķiršanu. 

o Kontroles sistēma un citi attiecīgie pasākumi, tostarp atveseļošanas un 
noturības plānā aprakstīto datu par galasaņēmējiem vākšana un pieejamības 
nodrošināšana, jo īpaši nolūkā novērst, atklāt un izbeigt korupciju, krāpšanu 
un interešu konfliktus saistībā ar ANM līdzekļu izmantošanu, ir pienācīgi. 

o ANP aprakstītie pasākumi, kuru mērķis ir novērst dubultu finansēšanu no 
ANM un citām ES programmām, ir pienācīgi. 

o Dalībniekiem (iestādēm/struktūrām), kas atbild par kontroli, ir juridiskas 
pilnvaras un administratīvā spēja veikt paredzētos uzdevumus un 
pienākumus. 

Avots: ANM regula, V pielikuma 2.10. iedaļa. 

107 Mēs pārbaudījām, vai Komisija ir novērtējusi dalībvalstu kontroles pasākumus, 
jo īpaši to struktūru skaidrību, to dažādo iestāžu uzdevumus un pienākumus, plānotās 
sistēmas un procesus, kā arī nepieciešamās spējas. 

108 Komisija izstrādāja norādījumus dalībvalstīm19 un sagatavoja pašnovērtējuma 
kontrolsarakstu. Mēs konstatējām, ka 

o Komisija bija pievērsusies svarīgiem sešu izlasē iekļauto dalībvalstu kontroles 
sistēmu aspektiem un izmantoja visaptverošu iekšējo kontrolsarakstu, lai 
pārbaudītu atbilstību visiem ANM regulas kritērijiem (sk. 8. izcēlumu). Attiecībā uz 
mūsu izlasē iekļautajiem ANP mēs konstatējām atbilstīgu analīzi un pietiekami sīki 
izstrādātu dokumentāciju, kas pamato novērtējumu; 

                                                        
19 Komisijas norādījumi dalībvalstu atveseļošanas un noturības plāniem, SWD(2021) 12, 

1/2 DAĻA. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:32021R0241
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/document_travail_service_part1_v2_en.pdf
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o Komisija ir apspriedusies ar attiecīgajiem ģenerāldirektorātiem par kontroles 
pasākumiem šajās dalībvalstīs (piemēram, Budžeta ģenerāldirektorātu, 
Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātu, Reģionālās un 
pilsētpolitikas ģenerāldirektorātu). 

109 Komisija visām sešām izlasē iekļautajām dalībvalstīm piešķīra “A” vērtējumu, 
vienlaikus attiecīgā gadījumā norādot nepilnības vai trūkumus, kuru dēļ pirms pirmā 
maksājuma ir jāveic papildu pasākumi (sk. VIII pielikumu). Konkrētie atskaites punkti 
ietvēra, piemēram, dažādu revīzijas un kontroles iestāžu uzdevumus un atbildību 
(piemēram, Francijā), to pilnvaru apmēru (piemēram, Grieķijā) vai revīzijas iestāžu 
stratēģiju pieņemšanu vai grozīšanu, lai izveidotu īpašas struktūrvienības, kas atbild par 
ANM (piemēram, Horvātijā). Tāpat kā uzraudzības un īstenošanas sistēmas gadījumā 
(sk. 103. punktu) tas rada risku, jo novērtēšanas laikā Komisija vēl nevarēja novērtēt 
izveidotās sistēmas.  

110 Turklāt ne visas dalībvalstis izmantos Komisijas datizraces un riska novērtējuma 
instrumentu, lai apzinātu projektus, saņēmējus un līgumslēdzējus, kuriem saistībā ar 
ANM ir krāpšanas, interešu konfliktu un pārkāpumu risks. Piecas no mūsu revīzijas 
izlasē iekļautajām dalībvalstīm (Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija un Itālija) izmantos 
Komisijas datizraces un riska novērtējuma instrumentu, kura nozīmīgumu mēs 
uzsvērām iepriekšējā revīzijā20. Saskaņā ar Padomes lēmumu instrumenta izmantošana 
nebija obligāta, un tāpēc pozitīvam dalībvalsts kontroles sistēmu novērtējumam tas 
nav nepieciešams. Tomēr kopīgs datizraces un riska novērtēšanas instruments ir 
svarīgs elements, ko izmantot, lai aizsargātu ES finanšu intereses un, konkrētāk, lai 
novērstu krāpšanu, interešu konfliktus un dubultu finansēšanu, kā arī lai palielinātu 
pārredzamību un pārskatatbildību. 

111 Lai gan Komisijas veiktais dalībvalstu kontroles sistēmu novērtējums bija 
visaptverošs, prasība noteikt konkrētus atskaites punktus liecina, ka gan Komisija, gan 
dalībvalstis ir atzinušas, ka novērtēšanas laikā izlasē iekļautajās dalībvalstīs kontroles 
sistēmas daļēji vēl nebija ieviestas. Tāpēc “A” vērtējums visiem ANP šajā jomā vismaz 
daļēji ir skaidrojams ar to, ka ANM regula atļāva tikai “A” (pienācīgu) vai “C” 
(nepietiekamu) vērtējumu – piešķirot “C”, tika noraidīts viss ANP. Pilnībā 
funkcionējošas kontroles sistēmas trūkums var radīt risku, ka, kamēr šie atskaites 
punkti nebūs sasniegti, ES finanšu intereses netiks pietiekami aizsargātas.  

                                                        
20 Īpašais ziņojums 01/2019 “Cīņa pret krāpšanu ES līdzekļu izlietojuma jomā: ir jārīkojas” 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_LV.pdf
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Secinājumi un ieteikumi 
112 Mēs secinām, ka, ņemot vērā procesa sarežģītību un laika ierobežojumus, 
Komisijas novērtējums par atveseļošanas un noturības plāniem kopumā bija atbilstīgs. 
Tomēr mēs konstatējām vairākas nepilnības, riskus un jomas, kurām turpmāk jāpievērš 
uzmanība, piemēram, maksājumu profili, kas ir sarunu rezultāts, neskaidri atskaites 
punkti un mērķrādītāji vai uzraudzības un kontroles sistēmas, kas novērtēšanas laikā 
vēl nebija pilnībā ieviestas (sk. turpmākos punktus). 

113 Mēs konstatējām, ka Komisija efektīvi pārvaldīja novērtēšanas procesu. 
Organizatoriskā struktūra un dalītā atbildība Komisijā nodrošināja visu attiecīgo 
dalībnieku iesaistīšanos. Novērtējums veikts, izmantojot visaptverošas iekšējās 
vadlīnijas un kontrolsarakstus, bet vērtētāji tos neizmantoja sistemātiski vai vienādi, lai 
iegūtu kvalitatīvu novērtējumu. Galvenie dokumenti, kas izriet no Komisijas darba un 
pamato tās galīgo novērtējumu, bija pieejami un reģistrēti, bet ne vienmēr viegli 
izsekojami (24.–33. punkts). 

1. ieteikums. Uzlabot novērtēšanas procedūras un 
dokumentāciju 

Komisijai:  

a) jāuzlabo procedūra turpmākajos novērtējumos, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti 
visi procesa posmi un ir pilnībā ņemtas vērā novērtējuma kvalitatīvās daļas; 

b) jānodrošina, ka galīgā novērtējuma dokumentācija un tās pamatojums ir labi 
dokumentēti un ka galvenie dokumenti ir viegli izsekojami, lai palielinātu procesa 
pārredzamību un efektivitāti. 

Ieviešanas mērķtermiņš: visi turpmākie novērtējumi. 

114 Komisija sniedza atbalstu dalībvalstīm atveseļošanas un noturības plānu 
projektu sagatavošanas posmā un izdeva norādījumu dokumentus procesa 
atvieglošanai. Ierobežotā laika dēļ norādījumi tika sagatavoti līdztekus atveseļošanas 
un noturības plāniem, tāpēc dažos gadījumos procesa gaitā bija jāpielāgo 
atveseļošanas un noturības plāni. Komisija arī nodrošināja apmācības sesijas un 
jautājumu un atbilžu tiešsaistes platformu, kas atviegloja informācijas apmaiņu. 
Komisija aktīvi neveicināja dalībvalstu savstarpējo labas prakses apmaiņu, kas būtu 
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atvieglojusi novērtēšanas procesu un mudinājusi ANP iekļaut starpvalstu projektus 
(34.–39. punkts). 

2. ieteikums. Veicināt dalībvalstu labas prakses apmaiņu 

Lai atveseļošanas un noturības plānu īstenošanas laikā veicinātu labas prakses apmaiņu 
starp dalībvalstīm, Komisijai proaktīvi jāveicina viedokļu apmaiņa starp dalībvalstu 
iestādēm par jautājumiem, kas skar kopīgas intereses. 

Ieviešanas mērķtermiņš: atveseļošanas un noturības plānu īstenošanas gaitā. 

115 Komisijas novērtējumā pēc tam, kad komponentu līmenī bija veikta kartēšana, 
ir atzīts, ka atveseļošanas un noturības plāni ir vērsti uz Atveseļošanas un noturības 
mehānisma galveno politikas mērķu sasniegšanu, tostarp tā sešiem pīlāriem, tomēr 
novērtējumā nav iekļauta visu atsevišķo pasākumu analīze (sk. 40.–44. punktu). 
Komponentu iespējamā ieguldījuma apmērs atšķiras, un to ietekme joprojām ir 
jāapsver praksē.  

116 Mēs konstatējām, ka Komisijas novērtējums palīdzēja izstrādāt atveseļošanas 
un noturības plānus, kuros kopumā ņemti vērā 2019. un 2020. gada konkrētām valstīm 
adresētie ieteikumi un ar tiem saistītās problēmas, kas apzinātas Eiropas pusgadā. 
Tomēr daži svarīgi konkrētām valstīm adresēto ieteikumu aspekti joprojām nav ņemti 
vērā, jo īpaši attiecībā uz 2019. gada konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem. 
Vispārīgāk – vērtējums par to, kas konkrētai valstij adresētajos ieteikumos veido 
“būtisku apakškopu”, zināmā mērā ir balstīts uz vērtējošu pieņēmumu (45.–
53. punkts). 
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3. ieteikums. Pārbaudīt, kā ar īstenotajiem pasākumiem tiek 
risināti konkrētām valstīm adresētie ieteikumi  

Īstenojot atveseļošanas un noturības plānus, Komisijai: 

a) progresa ziņojumi par Atveseļošanas un noturības mehānismu jāsaskaņo ar 
Eiropas pusgada ziņojumiem, lai nodrošinātu, ka tiek pienācīgi ņemti vērā visi 
konkrētām valstīm adresētie ieteikumi, tostarp tie, kas nav tieši iekļauti 
atveseļošanas un noturības plānos; 

b) pašreizējā Eiropas pusgada ziņošanas sistēmā jāsniedz informācija par to, kādā 
ziņā Atveseļošanas un noturības mehānisms palīdz īstenot konkrētām valstīm 
adresētos ieteikumus. 

Ieviešanas mērķtermiņš: no 2022. gada. 

117 Komisijas novērtējums ļāva secināt, ka pieņemtajos atveseļošanas un noturības 
plānos bija iekļauti tikai tie pasākumi, kas atbilst principam “nenodarīt būtisku 
kaitējumu”, vai arī tiem bija pievienoti ietekmes mazināšanas pasākumi, ja tiem varētu 
būt būtiska vidiska ietekme, kā novērots attiecībā uz mūsu izlasē iekļautajiem 
pasākumiem. Tomēr dokumentācijā trūka kopsavilkuma saraksta, kas pamatotu 
Komisijas galīgā novērtējuma vispārējo secinājumu. Turklāt attiecībā uz pasākumiem, 
kuriem varētu būt vidiska ietekme, daudzos gadījumos ietekme netika izteikta skaitļos. 
Arī ietekmes mazināšanas pasākumi nav sistemātiski iekļauti atveseļošanas un 
noturības plānos kā atskaites punkti vai mērķrādītāji. Tāpēc to izpilde nav maksājuma 
nosacījums, un nav juridiska pamata noteikt vai uzraudzīt to īstenošanu. Visbeidzot, 
pasākumus, kas neatbilst principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”, var finansēt ārpus 
Atveseļošanas un noturības mehānisma, un tas ir pretrunā principam “nenodarīt 
būtisku kaitējumu” (56.–60. punkts). 
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4. ieteikums. Uzlabot principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” 
piemērošanas pārredzamību un uzraudzību  

Komisijai: 

a) vajadzības gadījumā jāaicina dalībvalstis sniegt pasākumu vidiskās ietekmes 
kvantitatīvu novērtējumu, lai turpmāk veiktu pašnovērtējumu par principa 
“nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu, un, ja tāds ir sagatavots, tas jāņem 
vērā novērtējumā; 

Ieviešanas mērķtermiņš: visi turpmākie novērtējumi. 

b) atskaites punktos un mērķrādītājos jāiekļauj ietekmes mazināšanas pasākumi, ja 
tos uzskata par būtiskiem, lai pozitīvi novērtētu pasākumu attiecībā uz principa 
“nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu, un īstenošanas laikā jāpārbauda 
šajos atskaites punktos un mērķrādītājos iekļauto nosacījumu izpilde. 

Ieviešanas mērķtermiņš: visi turpmākie novērtējumi un no 2022. gada. 

118 Komisijas novērtējums par atveseļošanas un noturības plānu paredzamajām 
kopējām izmaksām bija atbilstīgs. Visos gadījumos “B” vērtējums atspoguļoja dažu 
pasākumu bezprecedenta raksturu un tādējādi to, ka par tiem nebija pieejama 
informācija. Turklāt metodika, ko izmanto, lai noteiktu konkrēta maksājuma summu, 
nav pārredzama, jo tās pamatā ir nosacījumi, kas saskaņoti sarunās ar dalībvalstīm. 
Komisijas konstatēto trūkumu biežums un nopietnība dažādās izlasē iekļautajās 
dalībvalstīs atšķiras, lai gan tām tika piešķirts vienāds vērtējums (“B”). Turklāt revīzijas 
laikā Komisija vēl nebija definējusi maksājumu apturēšanas vai to daļēja samazinājuma 
aprēķināšanas metodiku (sk. 66.–76. punktu).  

119 Komisijas novērtējums palīdzēja uzlabot atskaites punktu un mērķrādītāju 
kvalitāti. Tomēr mūsu revīzijas darbs parādīja, ka vairāki atskaites punkti un 
mērķrādītāji nav pietiekami skaidri, neietver galvenos īstenošanas posmus vai norāda 
uz to, ka daži pasākumi varētu nebūt pabeigti līdz 2026. gada augusta beigām. Mēs arī 
atzīmējam, ka nesaskaņotas atskaites punktu un mērķrādītāju noteikšanas pieejas dēļ 
dalībvalstis nebija iespējams salīdzināt. Turklāt, kā ieteikusi Komisija, atskaites punkti 
un mērķrādītāji parasti ir saistīti ar iznākuma rādītājiem vai pat ar ieguldījumu, nevis ar 
ietekmes mērīšanu. Trūkumi, ko konstatējām attiecībā uz atskaites punktiem un 
mērķrādītājiem (sk. iepriekšējās apakšiedaļas), visos izlasē iekļautajos atveseļošanas un 
noturības plānos nebija sastopami vienādā mērā (77.–96. punkts). 
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5. ieteikums. Nodrošināt skaidrus atskaites punktu un 
mērķrādītāju pārbaudes mehānismus un to atbilstīgu 
definēšanu 

Komisijai: 

a) nolūkā nepārprotami novērtēt atskaites punktu un mērķrādītāju izpildi darbības 
kārtībā ir jāiekļauj skaidri pārbaudes mehānismi; 

Ieviešanas mērķtermiņš: 2023. gada vidus. 

b) jānodrošina, ka atskaites punkti un mērķrādītāji ir pienācīgi definēti, jo īpaši, ka tie 
ir pietiekami skaidri, atspoguļo galvenos īstenošanas posmus un ir konsekventi 
definēti visās dalībvalstīs, vienlaikus ievērojot katra atveseļošanas un noturības 
plāna īpatnības. 

Ieviešanas mērķtermiņš: visi turpmākie novērtējumi. 

120 Komisijas novērtējums par dalībvalstu ierosinātajiem uzraudzības un kontroles 
pasākumiem bija visaptverošs, un tajā tika konstatētas vairākas nepilnības, kas 
galvenokārt saistītas ar nepietiekamu administratīvo spēju īstenot un uzraudzīt 
atveseļošanas un noturības plānus un kontroles struktūras, kuras novērtējuma laikā 
bija tikai daļēji izveidotas. Šīs nepilnības ir novērstas, iekļaujot konkrētus atskaites 
punktus, par kuriem ir panākta vienošanās ar attiecīgajām dalībvalstīm un kuri ir 
jāīsteno, pirms Komisija var veikt pirmo maksājumu. Tāpēc Komisijas vērtējuma 
pamatā zināmā mērā bija apņemšanās rīkoties, nevis tajā laikā faktiski izveidotās 
sistēmas (98.–112. punkts).  

121 Mēs arī norādām, ka dažu dalībvalstu lēmums neizmantot Komisijas datizraces 
un riska novērtēšanas instrumentu var gan samazināt tā vispārējo lietderību, gan 
palielināt krāpšanas neatklāšanas un dubultas finansēšanas risku attiecīgajā dalībvalstī 
(110. punkts). 
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6. ieteikums. Pārbaudīt atbilstību konkrētiem atskaites 
punktiem uzraudzības un kontroles jomā un mudināt izmantot 
Komisijas datizraces un riska novērtēšanas instrumentu  

Komisijai:  

a) rūpīgi jāpārbauda, vai ir apmierinoši izpildīti un savlaicīgi sasniegti konkrētie 
atskaites punkti, kas saistīti ar uzraudzības un kontroles sistēmām; 

b) jāmudina visas dalībvalstis izmantot Komisijas datizraces un riska novērtēšanas 
instrumentu. 

Ieviešanas mērķtermiņš: 2023. gada beigas. 

Šo ziņojumu Revīzijas palāta pieņēma 2022. gada 21. jūlijā Luksemburgā. 

 Revīzijas palātas vārdā – 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Priekšsēdētājs 
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Pielikumi 

I pielikums. Atveseļošanas un noturības plānu vērtēšanas 
kritēriji un vērtējums 

Kategorija Kritēriji Iespējamais vērtējums 
Nepieciešamais 

minimālais 
vērtējums 

Atbilstība 

1. kritērijs – sniedz ieguldījumu visos 
sešos pīlāros; 

A – lielā mērā  

B – zināmā mērā  

C – nelielā mērā 

Β* 

2. kritērijs – efektīvi risina problēmas, 
kas konstatētas Eiropas pusgadā, jo 
īpaši 2019. un 2020. gada KVAI; 

A – efektīvi risina visas KVAI 
konstatētās problēmas vai ievērojamu 
to daļu  

A – daļēji risina visas KVAI konstatētās 
problēmas vai ievērojamu to daļu  

C – nerisina nevienu KVAI konstatēto 
problēmu 

A 

3. kritērijs – veicina izaugsmes 
potenciāla, darbavietu radīšanas un 
noturības stiprināšanu; 

A – gaidāma liela ietekme  

B – gaidāma vidēja ietekme  

C – gaidāma maza ietekme 

A 

4. kritērijs – ietver tikai pasākumus, kas 
atbilst principam “nenodarīt būtisku 
kaitējumu”; 

A – neviens pasākums nenodara 
būtisku kaitējumu  

C – viens vai vairāki pasākumi nodara 
būtisku kaitējumu  

A 

5. kritērijs – sekmē zaļo pārkārtošanos 
(vismaz 37 % no kopējām aplēstajām 
izmaksām); 

A – lielā mērā  

B – zināmā mērā  

C – nelielā mērā 

A 

6. kritērijs – sekmē digitālo 
pārkārtošanos (vismaz 20 % no 
kopējām aplēstajām izmaksām); 

A 

Efektivitāte 

7. kritērijs – ar ANP īstenotie pasākumi 
radīs ilgstošu ietekmi; 

Β* 

8. kritērijs – nodrošina pasākumus 
īstenošanas uzraudzībai, tostarp 
atskaites punktus, mērķrādītājus un 
saistītos rādītājus; 

A – pasākumi ir pienācīgi  

B – pasākumi atbilst minimālajām 
prasībām  

C – pasākumi nav pietiekami  

Β* 

Lietderība 

9. kritērijs – samērīgi un ticami pamato 
pasākumu kopējās aplēstās izmaksas; 

A – lielā mērā  

B – zināmā mērā  

C – nelielā mērā 

Β* 

10. kritērijs – nodrošina kontroles 
sistēmas un pasākumus, kas novērš, 
atklāj un izbeidz korupciju, krāpšanu, 
pārkāpumus, interešu konfliktus un 
dubultu finansēšanu; 

A – pasākumi ir pienācīgi  

C – pasākumi nav pietiekami 
A 

Saskanīgums 
11. kritērijs – ietver pasākumus, kas 
atspoguļo saskaņotas darbības. 

A – lielā mērā  

B – zināmā mērā  

C – nelielā mērā 

Β* 

*Papildu prasība: vairākums tāpat kā attiecībā uz septiņiem kritērijiem, proti, 1., 4. un 7.–11. kritēriju.  
Piezīme. Attiecībā uz 4. un 10. kritēriju ir iespējams tikai “A” vai “C” vērtējums. 

Avots: ERP, pamatojoties uz ANM regulu. 
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II pielikums. Atjaunošanas un noturības plānu iesniegšanas un novērtēšanas situācija līdz 2022. gada 
1. jūnijam 

Dalībvalsts Dalībvalstu iesniegtie 
ANP 

Komisijas apstiprinātie 
ANP 

Padomes īstenošanas 
lēmums, ko pieņēmusi 

Padome 

Izmaksāts 
priekšfinansējums 

Parakstīta darbības 
kārtība 

Komisijai iesniegtais 
pirmā maksājuma 

pieprasījums 

Komisijas izmaksātais 
pirmais maksājums 

Austrija 2021. gada 1. maijs 2021. gada 21. jūnijs 2021. gada 7. jūlijs 
2021. gada 
28. septembris    

Beļģija 2021. gada 1. maijs 2021. gada 23. jūnijs 2021. gada 6. jūlijs 2021. gada 3. augusts    

Bulgārija 2021. gada 15. oktobris 2022. gada 7. aprīlis 2022. gada 4. maijs     

Horvātija 2021. gada 15. maijs 2021. gada 8. jūlijs 2021. gada 20. jūlijs 
2021. gada 
28. septembris 2022. gada 9. februāris 2022. gada 15. marts  

Kipra 2021. gada 17. maijs 2021. gada 8. jūlijs 2021. gada 20. jūlijs 
2021. gada 
9. septembris    

Čehija 2021. gada 2. jūnijs 2021. gada 19. jūlijs 2021. gada 31. augusts 
2021. gada 
28. septembris    

Dānija 2021. gada 30. aprīlis 2021. gada 17. jūnijs 2021. gada 6. jūlijs 
2021. gada 
2. septembris    

Igaunija 2021. gada 18. jūnijs 2021. gada 5. oktobris 2021. gada 29. oktobris 
2021. gada 
17. decembris 

2022. gada 22. marts   

Somija 2021. gada 27. maijs 2021. gada 4. oktobris 2021. gada 29. oktobris 2022. gada 21. janvāris    

Francija 2021. gada 29. aprīlis 2021. gada 23. jūnijs 2021. gada 6. jūlijs 2021. gada 19. augusts 
2021. gada 
25. novembris 

2021. gada 
26. novembris 2022. gada 4. marts 

Vācija 2021. gada 28. aprīlis 2021. gada 22. jūnijs 2021. gada 6. jūlijs 2021. gada 26. augusts    

Grieķija 2021. gada 28. aprīlis 2021. gada 17. jūnijs 2021. gada 6. jūlijs 2021. gada 9. augusts 
2021. gada 
21. decembris 

2021. gada 
29. decembris 2022. gada 8. aprīlis 
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Dalībvalsts Dalībvalstu iesniegtie 
ANP 

Komisijas apstiprinātie 
ANP 

Padomes īstenošanas 
lēmums, ko pieņēmusi 

Padome 

Izmaksāts 
priekšfinansējums 

Parakstīta darbības 
kārtība 

Komisijai iesniegtais 
pirmā maksājuma 

pieprasījums 

Komisijas izmaksātais 
pirmais maksājums 

Ungārija 2021. gada 12. maijs       

Īrija 2021. gada 28. maijs 2021. gada 16. jūlijs 2021. gada 31. augusts     

Itālija 2021. gada 1. maijs 2021. gada 22. jūnijs 2021. gada 6. jūlijs 2021. gada 13. augusts 
2021. gada 
22. decembris 

2021. gada 
30. decembris 2022. gada 13. aprīlis 

Latvija 2021. gada 30. aprīlis 2021. gada 22. jūnijs 2021. gada 6. jūlijs 
2021. gada 
10. septembris 

2022. gada 
16. februāris   

Lietuva 2021. gada 15. maijs 2021. gada 2. jūlijs 2021. gada 20. jūlijs 2021. gada 17. augusts 2022. gada 5. maijs   

Luksemburga 2021. gada 30. aprīlis 2021. gada 18. jūnijs 2021. gada 6. jūlijs 2021. gada 3. augusts    

Malta 2021. gada 13. jūlijs 
2021. gada 
16. septembris 

2021. gada 
28. septembris 

2021. gada 
17. decembris    

Nīderlande        

Polija 2021. gada 3. maijs 2022. gada 1. jūnijs      

Portugāle 2021. gada 22. aprīlis 2021. gada 16. jūnijs 2021. gada 6. jūlijs 2021. gada 3. augusts 2022. gada 18. janvāris 2022. gada 25. janvāris 2022. gada 9. maijs 

Rumānija 2021. gada 31. maijs 
2021. gada 
27. septembris 2021. gada 29. oktobris 

2021. gada 
2. decembris  2022. gada 1. jūnijs  
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Dalībvalsts Dalībvalstu iesniegtie 
ANP 

Komisijas apstiprinātie 
ANP 

Padomes īstenošanas 
lēmums, ko pieņēmusi 

Padome 

Izmaksāts 
priekšfinansējums 

Parakstīta darbības 
kārtība 

Komisijai iesniegtais 
pirmā maksājuma 

pieprasījums 

Komisijas izmaksātais 
pirmais maksājums 

Slovākija 2021. gada 29. aprīlis 2021. gada 21. jūnijs 2021. gada 9. jūlijs 2021. gada 13. oktobris 
2021. gada 
16. decembris 2022. gada 29. aprīlis  

Slovēnija 2021. gada 1. maijs 2021. gada 1. jūlijs 2021. gada 20. jūlijs 
2021. gada 
17. septembris 2022. gada 31. marts   

Spānija  2021. gada 30. aprīlis 2021. gada 16. jūnijs 2021. gada 6. jūlijs 2021. gada 17. augusts 
2021. gada 
9. novembris 

2021. gada 
12. novembris 

2021. gada 
27. decembris 

Zviedrija 2021. gada 28. maijs 2022. gada 29. marts 2022. gada 4. maijs      

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas atjaunošanas un noturības rezultātu pārskatu (https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/index.html) un oficiālo Atveseļošanas un noturības mehānisma tīmekļa vietni (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-
coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en#national-recovery-and-resilience-plans). 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en#national-recovery-and-resilience-plans
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en#national-recovery-and-resilience-plans
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III pielikums. Pārskats par sešu revīzijas izlasē iekļauto 
dalībvalstu atveseļošanas un noturības plānu galvenajām 
iezīmēm 

Dalībvalsts 

ANM piešķīrums 
(dotācijas un 
aizdevumi, 

miljardi EUR) 

Komponentu 
skaits 

Kopējais 
pasākumu skaits 

(reformas – 
ieguldījumi) 

Kopējais rādītāju 
skaits (atskaites 

punkti – 
mērķrādītāji) 

Izmaksu profils 

Horvātija 6,3 5 + 1 iniciatīva 
222 

(76–146) 

372 

(166–206) 

Atskaites punkti 
sākumposmā un 

mērķrādītāji beigu 
posmā 

Francija 39,4 9 
91 

(21–70) 

175 

(70–105) 

Gan atskaites punkti, 
gan mērķrādītāji 

sākumposmā 

Vācija 25,6 10 
40 

(15–25) 

129 

(55–74) 

Atskaites punkti 
sākumposmā un 

mērķrādītāji beigu 
posmā 

Grieķija 30,5 18 
175 

(67–108) 

331 

(266–65) 

Gan atskaites punkti, 
gan mērķrādītāji 

beigu posmā 

Itālija 191,5 16 
190 

(58–132) 

527 

(213–314) 

Atskaites punkti 
sākumposmā un 

mērķrādītāji beigu 
posmā 

Spānija 69,5 30 
212 

(102–110) 

416 

(221–195) 

Atskaites punkti 
sākumposmā un 

mērķrādītāji beigu 
posmā 

Piezīme. Termins “sākumposmā” nozīmē, ka lielāko daļu atskaites punktu vai mērķrādītāju ir plānots 
sasniegt pirmajos trīs ANM īstenošanas gados, savukārt termins “beigu posmā” nozīmē, ka to īstenošana 
notiks pēdējos trijos ANM īstenošanas laikposma gados. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Padomes īstenošanas lēmumu pielikumiem. 
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IV pielikums. Pasākumi, kurus atlasījām sešās izlasē iekļautajās dalībvalstīs  

Politikas joma Vācija Grieķija Spānija Francija Horvātija Itālija 

Ieguldījumi 

Transports 
C1.2.I3: Atbalsts privāto 
transportlīdzekļu parka 
nomaiņai (1.2.3) 

C.4.6.I2 (ID 16 628): 
Vidusgrieķijas 
automaģistrāle E-65: 
Trikala–Egnatia posms 

C.1.I1: Mazemisiju zonas un 
pilsētu un lielpilsētu 
transporta pārveide 

C.3.I1: Atbalsts dzelzceļa 
nozarei 

C1.4. R5-I2: Jaunu 
mobilitātes 
transportlīdzekļu un 
atbalsta infrastruktūras 
pētniecība, attīstība un 
ražošana 

M2C2.I4: Ilgtspējīgs vietējais 
transports, veloceliņi un 
ritošā sastāva atjaunošana 

Zaļā 
pārkārtošanās 

C1.3.I3: Ēku renovācija: 
federālais finansējums 
energoefektīvām ēkām 
(1.3.3) 

C1.2.I1 (ID: 16 872): 
Dzīvojamo ēku 
energorenovācija 

C2.I1: Rehabilitācijas 
programma ekonomiskajai 
un sociālajai atveseļošanai 
dzīvojamajā vidē 

C1.I3: Sabiedrisko ēku 
siltumrenovācija 

C6.1. R1-I1: Ēku 
energorenovācija 

M2C3.I3: “Ecobonus” un 
“Sismabonus” stiprināšana 
līdz 110 % 
energoefektivitātei un ēku 
drošībai 

Digitālā 
pārkārtošanās 

C2.2.I1: Transportlīdzekļu 
ražotāja/piegādes nozares 
ieguldījumu programma 
(2.2.1) 

C2.2.I1 (ID 16 778): Arhīvu 
un saistīto pakalpojumu 
digitalizācija  

C13.I3: Digitalizācija un 
inovācija 

C9.I1: Iekavētā atgūšana 
digitālās veselības tehnisko 
standartu jomā 

C1.2. R1-I1: Energosistēmas 
atdzīvināšana, būvniecība 
un digitalizācija un atbalsts 
infrastruktūrai, lai 
dekarbonizētu enerģētikas 
nozari 

M1C2.I1: Pāreja 4.0 

Veselība 

C5.1.I1: Programma 
nākotnes prasībām 
atbilstošām slimnīcām 
(5.1.2) 

C.3.3.I1 (ID 16 795): 
Veselības infrastruktūra  

C18.I1: Ieguldījumu plāns 
augsto tehnoloģiju 
aprīkojumam nacionālajā 
veselības aprūpes sistēmā 

C9.I2: Slimnīcu un veselības 
aprūpes pakalpojumu 
modernizācija un 
pārstrukturēšana 

C5.1. R2-I1: Iekārtu iegāde 
vēža pacientu profilaksei, 
diagnostikai un ārstēšanai 

M6.C1.I1: Vietējie tīkli, 
iekārtas un telemedicīna 
teritoriālajai palīdzībai 
veselības aprūpes jomā 

Citi 
C1.1.I1: IPCEI ūdeņraža 
projekti (1.1.1) 

C 1.4.I3 (ID 16 846): 
Komunālo notekūdeņu un 
dūņu apsaimniekošanas 
infrastruktūras notekūdeņu 
attīrīšanā  

C9.I1: Atjaunīgais 
ūdeņradis – valsts projekts 

C4.I2: Dekarbonizēta 
ūdeņraža attīstīšana 

C1.3. R1-I1: Publiskā 
notekūdeņu attīstības 
programma 

M2C2.I3: Ūdeņraža 
ražošanas, izplatīšanas un 
galapatēriņa veicināšana 
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Politikas joma Vācija Grieķija Spānija Francija Horvātija Itālija 

Reformas 

Fiskālā politika / 
publiskā pārvalde 

C6.1.R2: Administrācijas 
digitalizācija – Likuma par 
tiešsaistes piekļuvi 
īstenošana (6.1.2) 

C4.1.R1 (ID 16 610): PVN 
atmaksu paātrināšanas 
veicināšana  

C29.R1: Publiskā sektora 
izdevumu pārskatīšana un 
novērtēšana 

C7.R5: Publisko izdevumu 
kvalitātes novērtējums 

C.2.7. R1: Fiskālās 
plānošanas un ziņošanas 
uzlabošana 

M1C1.R13 Izdevumu 
pārskatīšanas sistēmas 
reforma 

Darba 
tirgus/izglītība 

C3.1.R1: Izglītības platforma 
(3.1.2) 

C3.2.R1 (ID: 16 913): Jauna 
stratēģija mūžizglītībai: 
Grieķijas prasmju pilnveides 
un pārkvalifikācijas sistēmas 
modernizēšana un 
uzlabošana 

C23.R6: Pastāvīgs 
mehānisms iekšējai 
elastībai, darba stabilitātei 
un pārejas posmā esošu 
darba ņēmēju 
pārkvalifikācijai 

C8.R4: Bezdarba 
apdrošināšanas reforma 

C4.1. R1: Jaunu 
mērķorientētu aktīvas 
nodarbinātības politikas 
pasākumu izstrāde un 
īstenošana, lai nodrošinātu 
pāreju uz zaļu un digitālu 
darba tirgu 

M5C1.R1: Aktīvā darba 
tirgus politika (ALMP) un 
profesionālā apmācība 

Avots: ERP. 
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V pielikums. Seši pīlāri un komponenti Komisijas novērtētajos revīzijas izlasē iekļauto sešu dalībvalstu 
atjaunošanas un noturības plānos, kuri dod būtisku ieguldījumu šajos pīlāros  

Dalībvalsts Zaļā pārkārtošanās Digitālā pārkārtošanās Gudra, ilgtspējīga un 
iekļaujoša izaugsme 

Sociālā un teritoriālā 
kohēzija 

Veselība un 
ekonomiskā, sociālā 

un institucionālā 
noturība 

Uz nākamo paaudzi 
vērsta politika 

Vācija 

• 1.1. Dekarbonizācija, 
izmantojot atjaunīgo 
ūdeņradi 

• 1.2. Klimatam draudzīga
mobilitāte 

• 1.3. Klimatam nekaitīga 
renovācija un būvniecība

• 2.1. Dati kā nākotnes 
izejmateriāls 

• 2.2. Ekonomikas
digitalizācija 

• 3.1. Izglītības digitalizācija 
• 5.1. Pret pandēmiju

noturīgas veselības 
aprūpes sistēmas 
stiprināšana 

• 6.1. Mūsdienīga valsts
pārvalde 

• 1.1. Dekarbonizācija, 
izmantojot atjaunīgo 
ūdeņradi 

• 1.2. Klimatam draudzīga 
mobilitāte 

• 2.1. Dati kā nākotnes 
izejmateriāls 

• 3.1. Izglītības digitalizācija 
• 5.1. Pret pandēmiju

noturīgas veselības 
aprūpes sistēmas
stiprināšana

• 3.1. Izglītības digitalizācija 
• 4.1. Sociālās iekļaušanas

stiprināšana 

• 5.1. Pret pandēmiju
noturīgas veselības 
aprūpes sistēmas 
stiprināšana 

• 6.1. Mūsdienīga valsts
pārvalde 

• 3.1. Izglītības digitalizācija 
• 4.1. Sociālās iekļaušanas

stiprināšana

Grieķija 

• 1.1. Enerģētikas 
uzlabošana: elektrotīkla
izturētspēja, jauda un 
uzglabāšanas iespējas

• 1.2. Renovācija: 
pilsētplānošana, teritoriālā
plānošana un ēku 
renovācija

• 1.3. Uzlāde un uzpilde: 
elektrotransportlīdzekļu
uzlādes iekārtas un 
infrastruktūra. 

• 1.4. Resursu ilgtspējīga 
izmantošana, noturība 
pret klimata pārmaiņām 
un vides aizsardzība

• 2.2. Modernizēšana: 
jaunās tehnoloģijas, rīki un 

• 2.1. Savienošana: optiskās 
šķiedras infrastruktūra, 
platjoslas savienojumi, 5G 
tehnoloģijas un kosmosa 
tehnoloģijas un lietojumi 

• 2.2. Modernizēšana: jauno
tehnoloģiju, rīku un 
infrastruktūras iekļaušana 
publiskajā sektorā un 
labāku pakalpojumu 
sniegšana iedzīvotājiem 
un uzņēmumiem 

• 2.3. Uzņēmumu
digitalizācija 

• 3.1. Darbvietu radīšanas 
un līdzdalības darba tirgū 
palielināšana

• 1.4. Resursu ilgtspējīga
izmantošana, noturība 
pret klimata pārmaiņām 
un vides aizsardzība 

• 2.3. Uzņēmumu 
digitalizācija 

• 3.1. Darbvietu radīšanas 
un līdzdalības darba tirgū 
palielināšana

• 3.2. Izglītība, profesionālā
izglītība, apmācība un 
prasmes

• 4.2. Valsts pārvaldes
modernizēšana

• 4.3. Tiesu sistēmas 
kvalitātes un efektivitātes 
uzlabošana 

• 1.1. Enerģētikas
uzlabošana: elektrotīkla 
izturētspēja, jauda un 
uzglabāšanas iespējas 

• 1.2. Renovācija:
pilsētplānošana, teritoriālā 
plānošana un ēku 
renovācija 

• 1.4. Resursu ilgtspējīga 
izmantošana, noturība 
pret klimata pārmaiņām 
un vides aizsardzība

• 2.2. Modernizēšana: jauno
tehnoloģiju, rīku un 
infrastruktūras iekļaušana 
publiskajā sektorā un 
labāku pakalpojumu

• 3.3. Veselības aprūpes 
noturības, pieejamības un
ilgtspējas uzlabošana

• 3.4. Piekļuves 
palielināšana efektīvai un 
iekļaujošai sociālajai 
politikai 
 

• 4.1. Izaugsmi veicinošāki 
nodokļi un uzlabota 
nodokļu administrēšana 
un nodokļu iekasēšana

• 4.2. Valsts pārvaldes
modernizēšana

• 2.3. Uzņēmumu
digitalizācija 

• 3.1. Darbvietu radīšanas
un līdzdalības darba tirgū 
uzlabošana 

• 3.2. Izglītība, profesionālā
izglītība, apmācība un 
prasmes

• 3.4. Piekļuves 
palielināšana efektīvai un 
iekļaujošai sociālajai 
politikai 

• 4.5. Pētniecības un 
inovācijas veicināšana 
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Dalībvalsts Zaļā pārkārtošanās Digitālā pārkārtošanās Gudra, ilgtspējīga un 
iekļaujoša izaugsme 

Sociālā un teritoriālā 
kohēzija 

Veselība un 
ekonomiskā, sociālā 

un institucionālā 
noturība 

Uz nākamo paaudzi 
vērsta politika 

infrastruktūru publiskajā 
sektorā, labāki 
pakalpojumi iedzīvotājiem 
un uzņēmumiem 

• 3.1. Darbvietu radīšanas 
un līdzdalības 
palielināšana darba tirgū 

• 3.2. Izglītība, profesionālā 
izglītība, apmācība un 
prasmes. 

• 3.3. Veselības aprūpes 
noturības, pieejamības un 
ilgtspējas uzlabošana 

• 4.3. Tiesu sistēmas 
kvalitātes un efektivitātes 
uzlabošana 

• 4.6. Galveno ekonomikas 
nozaru noturības 
modernizēšana un 
uzlabošana 

• Aizdevuma mehānisms 

• 3.2. Izglītība, profesionālā 
izglītība, apmācība un 
prasmes 

• 3.3. Veselības aprūpes 
noturības, pieejamības un 
ilgtspējas uzlabošana 

• 3.4. Piekļuves 
palielināšana efektīvai un 
iekļaujošai sociālajai 
politikai 

• 4.1. Izaugsmi veicinošāki 
nodokļi un uzlabota 
nodokļu administrēšana 
un nodokļu iekasēšana 

• 4.2. Valsts pārvaldes 
modernizēšana 

• 4.3. Tiesu sistēmas 
kvalitātes un efektivitātes 
uzlabošana 

• 4.4. Finanšu nozares un 
kapitāla tirgus 
stiprināšana 

• 4.5. Pētniecības un 
inovācijas veicināšana 

• 4.6. Galveno ekonomikas 
nozaru noturības 
modernizēšana un 
uzlabošana 

• Aizdevuma mehānisms 

• 4.5. Pētniecības un 
inovācijas uzlabošana 

• 4.6. Galveno ekonomikas 
nozaru noturības 
modernizēšana un 
uzlabošana 

• 4.7. Konkurētspējas 
uzlabošana un privāto 
ieguldījumu un 
tirdzniecības veicināšana 

• Aizdevuma mehānisms 

sniegšana iedzīvotājiem 
un uzņēmumiem 

• 3.1. Darbvietu radīšanas 
un līdzdalības darba tirgū 
palielināšana 

• 3.2. Izglītība, profesionālā 
izglītība, apmācība un 
prasmes 

• 3.4. Piekļuves 
palielināšana efektīvai un 
iekļaujošai sociālajai 
politikai 

• 4.6. Galveno ekonomikas 
nozaru noturības 
modernizēšana un 
uzlabošana 

• 4.3. Tiesu sistēmas 
kvalitātes un efektivitātes 
uzlabošana 

• 4.4. Finanšu nozares un 
kapitāla tirgus 
stiprināšana 

• 4.7. Konkurētspējas 
uzlabošana un privāto 
ieguldījumu un 
tirdzniecības veicināšana 

Spānija 

• 01. Ilgtspējīga mobilitāte 
pilsētās  

• 0.2. Renovācija  
• 0.3. Lauksaimniecības 

pārtika un zivsaimniecība  

• 08. Elektroenerģijas 
infrastruktūra  

• 11. Valsts pārvalde 12. 
Rūpniecības politika  

• 13. Atbalsts MVU  

• 02. Renovācija 
• 11. Valsts pārvalde  
• 12. Rūpniecības politika  
• 13. Atbalsts MVU  
• 14. Tūrisms  

• 02. Renovācija 
• 10. Taisnīga pārkārtošanās 
• 14. Tūrisms  
• 15. Digitālā savienojamība  

• 04. Ekosistēmas un 
bioloģiskā daudzveidība  

• 05. Piekrastes un ūdens 
resursi  

• 11. Valsts pārvalde  

• 19. Digitālās prasmes  
• 20. Arodmācības  
• 21. Izglītība 
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Dalībvalsts Zaļā pārkārtošanās Digitālā pārkārtošanās Gudra, ilgtspējīga un 
iekļaujoša izaugsme 

Sociālā un teritoriālā 
kohēzija 

Veselība un 
ekonomiskā, sociālā 

un institucionālā 
noturība 

Uz nākamo paaudzi 
vērsta politika 

• 0.4. Ekosistēmas un 
bioloģiskā daudzveidība  

• 0.5. Piekrastes un ūdens 
resursi  

• 0.6. Ilgtspējīga mobilitāte 
lielos attālumos  

• 0.7. Atjaunīgā enerģija  
• 0.8. Elektroenerģijas 

infrastruktūra  
• 0.9. Ūdeņradis  
• 10. Taisnīga pārkārtošanās 
• 12. Rūpniecības politika 
• 28. Nodokļu sistēmas 

reforma 

• 14. Tūrisms 15. Digitālā 
savienojamība 16. 
Mākslīgais intelekts 

• 19. Digitālās prasmes 
• 22. Aprūpes ekonomika, 

līdztiesība un iekļaušana 

• 15. Digitālā savienojamība  
• 16. Mākslīgais intelekts 
• 17. Zinātne, tehnoloģija un 

inovācija 
• 24. Kultūras industrija  
• 25. Audiovizuāls materiāls 

• 22. Aprūpes ekonomika, 
līdztiesība un iekļaušana 

• 23. Darba tirgus reforma 
• 30. Pensiju sistēma 

• 12. Rūpniecības politika  
• 13. Atbalsts MVU  
• 18. Veselības sistēmas 

reforma 
• 22. Aprūpes ekonomika, 

līdztiesība un iekļaušana 
• 27. Krāpšanas novēršana 

nodokļu jomā  
• 28. Nodokļu sistēmas 

reforma  
• 29. Efektīvi publiskie 

izdevumi 

Francija 

• 1. komponents – Ēku 
renovācija 

• 2. komponents – 
Bioloģiskā daudzveidība, 
aprites ekonomika, 
lauksaimniecība un 
mežsaimniecība 

• 3. komponents – Zaļā 
infrastruktūra un 
mobilitāte 

• 4. komponents – Zaļā 
enerģija un tehnoloģijas 

• 6. komponents – 
Tehnoloģiskā suverenitāte 

• 7. komponents – Valsts, 
teritoriju, uzņēmumu 
digitalizācija un atbalsts 
kultūras nozarei 

• 5. komponents – Atbalsts 
darījumdarbībai 

• 6. komponents – 
Tehnoloģiskā suverenitāte 

• 8. komponents – 
Nodarbinātība, jaunatne, 
invaliditāte, profesionālā 
apmācība 

• 9. komponents – 
Pētniecība un izstrāde, 
veselība, teritorijas 

• 7. komponents – Valsts, 
teritoriju, uzņēmumu 
digitalizācija un atbalsts 
kultūras nozarei 

• 8. komponents – 
Nodarbinātība, jaunatne, 
invaliditāte, profesionālā 
apmācība 

Horvātija 

• 1.1. Noturīga, zaļa un 
digitalizēta ekonomika 

• 1.2. Enerģētikas 
pārkārtošana ilgtspējīgai 
ekonomikai 

• 1.4. Konkurētspējīgas, 
enerģijas ziņā 

• ilgtspējīgas un efektīvas 
transporta sistēmas 
izveide 

• 1.5. Dabas resursu 
izmantojuma uzlabošana 

• 1.1. Noturīga, zaļa un 
digitalizēta ekonomika 

• 1.6. Ilgtspējīga, inovatīva 
un noturīga tūrisma 
attīstība 

• 2.1. Spēju stiprināšana, lai 
izstrādātu un īstenotu 

• 1.3. Ūdens un atkritumu 
apsaimniekošanas 
uzlabošana 

• 4.1. Nodarbinātības 
pasākumu un tiesiskā 
regulējuma uzlabošana 

• 2.1. Spēju stiprināšana, lai 
izstrādātu un īstenotu 
publisko politiku un 
projektus 

• 2.2. Turpmāka valsts 
pārvaldes efektivitātes 
uzlabošana 

• 3.1. Izglītības sistēmas 
reforma 

• 3.2. Pētniecības un 
inovācijas kapacitātes 
palielināšana 
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Dalībvalsts Zaļā pārkārtošanās Digitālā pārkārtošanās Gudra, ilgtspējīga un 
iekļaujoša izaugsme 

Sociālā un teritoriālā 
kohēzija 

Veselība un 
ekonomiskā, sociālā 

un institucionālā 
noturība 

Uz nākamo paaudzi 
vērsta politika 

• 1.3. Ūdens un atkritumu 
apsaimniekošanas 
uzlabošana 

• 1.4. Konkurētspējīgas, 
enerģijas ziņā ilgtspējīgas 
un efektīvas transporta 
sistēmas izveide 

• 2.1. Spēju stiprināšana, lai 
izstrādātu un īstenotu 
publisko politiku un 
projektus 

• 6.1. Ēku renovācijas 
iniciatīva 

un pārtikas piegādes 
ķēdes stiprināšana 

• 2.3. Sabiedrības un 
publiskās pārvaldes 
digitālā pārkārtošanās 

• 5.1. Veselības aprūpes 
sistēmas noturības 
stiprināšana 

publisko politiku un 
projektus 

• 2.9. Publiskā iepirkuma 
sistēmas stiprināšana 

• 3.2. Pētniecības un 
inovācijas kapacitātes 
palielināšana 

mūsdienu darba tirgum un 
nākotnes ekonomikai 

• 4.2. Pensiju sistēmas 
uzlabošana, palielinot 
pensiju pietiekamību 

• 4.3. Labklājības sistēmu 
uzlabošana 

• 2.4. Valsts īpašuma 
pārvaldības uzlabošana 

• 2.5. Mūsdienīgs 
taisnīgums, kas piemērots 
nākotnes izaicinājumiem 

• 2.6. Korupcijas novēršana 
un apkarošana 

• 2.7. Fiskālās sistēmas 
stiprināšana 

• 2.8. Nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas 
novēršanas sistēmas 
stiprināšana 

• 4.3. Labklājības sistēmu 
uzlabošana 

• 5.1. Veselības aprūpes 
sistēmas noturības 
stiprināšana 

Itālija 

• M2C1. Aprites ekonomika 
un ilgtspējīga 
lauksaimniecība  

• M2C2. Atjaunīgā enerģija, 
ūdeņradis, energotīkls un 
ilgtspējīga mobilitāte 

• M2C3. Energoefektivitāte 
un ēku renovācija  

• M2C4. Zemes un ūdens 
resursu aizsardzība 

• M3C1. Ieguldījumi 
dzelzceļa tīklā 

• M4C1. Izglītības 
pakalpojumu sniegšanas 
stiprināšana: no silītēm 
līdz augstskolām 

• M1C1. Digitalizācija, 
inovācija un drošība 
publiskajā pārvaldē  

• M1C2. Digitalizācija, 
inovācija un konkurētspēja 
ražošanas sistēmā 

• M3C1. Ieguldījumi 
dzelzceļa tīklā 

• M4C1. Izglītības 
pakalpojumu sniegšanas 
stiprināšana: no silītēm 
līdz augstskolām 

• M4C2. No pētniecības līdz 
darījumdarbībai 

• M5C1. Nodarbinātības 
politika 

• M1C1. Digitalizācija, 
inovācija un drošība 
publiskajā pārvaldē  

• M1C2. Digitalizācija, 
inovācija un konkurētspēja 
ražošanas sistēmā 

• M1C3. Tūrisms un kultūra 
4.0 

• M2C1. Aprites ekonomika 
un ilgtspējīga 
lauksaimniecība  

• M2C2. Atjaunīgā enerģija, 
ūdeņradis, energotīkls un 
ilgtspējīga mobilitāte 

• M2C3. Energoefektivitāte 
un ēku renovācija  

• M1C1. Digitalizācija, 
inovācija un drošība 
publiskajā pārvaldē 

• M2C1. Aprites ekonomika 
un ilgtspējīga 
lauksaimniecība  

• M2C3. Energoefektivitāte 
un ēku renovācija  

• M2C4. Zemes un ūdens 
resursu aizsardzība 

• M3C1. Ieguldījumi 
dzelzceļa tīklā 

• M4C1. Izglītības 
pakalpojumu sniegšanas 
stiprināšana: no silītēm 
līdz augstskolām 

• M1C1. Digitalizācija, 
inovācija un drošība 
publiskajā pārvaldē 

• M1C2. Digitalizācija, 
inovācija un konkurētspēja 
ražošanas sistēmā 

• M1C3. Tūrisms un kultūra 
4.0 

• M3C1. Ieguldījumi 
dzelzceļa tīklā 

• M3C2. Intermodalitāte un 
integrēta loģistika 

• M5C1. Nodarbinātības 
politika 

• M5C2. Sociālā 
infrastruktūra, 

• M1C1. Digitalizācija, 
inovācija un drošība 
publiskajā pārvaldē 

• M4C1. Izglītības 
pakalpojumu sniegšanas 
stiprināšana: no silītēm 
līdz augstskolām 

• M4C2. No pētniecības līdz 
darījumdarbībai 

• M5C1. Nodarbinātības 
politika 

• M5C3. Īpaši pasākumi 
teritoriālajai kohēzijai 



 66 

 

Dalībvalsts Zaļā pārkārtošanās Digitālā pārkārtošanās Gudra, ilgtspējīga un 
iekļaujoša izaugsme 

Sociālā un teritoriālā 
kohēzija 

Veselība un 
ekonomiskā, sociālā 

un institucionālā 
noturība 

Uz nākamo paaudzi 
vērsta politika 

• M4C2. No pētniecības līdz 
darījumdarbībai 

• M6C2. Inovācija, 
pētniecība un digitalizācija 
attiecībā uz valsts 
veselības aprūpes 
pakalpojumiem 

• M2C4. Zemes un ūdens 
resursu aizsardzība 

• M3C1. Ieguldījumi 
dzelzceļa tīklā 

• M3C2. Intermodalitāte un 
integrēta loģistika 

• M4C1. Izglītības 
pakalpojumu sniegšanas 
stiprināšana: no silītēm 
līdz augstskolām 

• M4C2. No pētniecības līdz 
darījumdarbībai 

• M5C1. Nodarbinātības 
politika 

• M5C2. Sociālā 
infrastruktūra, 
mājsaimniecības, 
sabiedrība un trešā nozare  

• M5C3. Īpaši pasākumi 
teritoriālajai kohēzijai 

• M5C1. Nodarbinātības 
politika 

• M5C2. Sociālā 
infrastruktūra, 
mājsaimniecības, 
sabiedrība un trešā nozare  

• M5C3. Īpaši pasākumi 
teritoriālajai kohēzijai 

• M6C1. Vietējie tīkli, 
iekārtas un telemedicīna 
vietējai veselības aprūpei  

• M6C2. Inovācija, 
pētniecība un digitalizācija 
attiecībā uz valsts 
veselības aprūpes 
pakalpojumiem 

mājsaimniecības, 
sabiedrība un trešā nozare  

• M5C3. Īpaši pasākumi 
teritoriālajai kohēzijai 

• M6C1. Vietējie tīkli, 
iekārtas un telemedicīna 
vietējai veselības aprūpei  

• M6C2. Inovācija, 
pētniecība un digitalizācija 
attiecībā uz valsts 
veselības aprūpes 
pakalpojumiem 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas dienestu darba dokumentiem.  
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VI pielikums. Pārskats par trūkumiem, ko Komisija konstatējusi 
attiecībā uz sešu revīzijas izlasē iekļauto dalībvalstu 
atveseļošanas un noturības plānu aplēstajām kopējām 
izmaksām 

Dalībvalsts “B” vērtējuma pamatojums izmaksu aprēķināšanas jomā 

Vācija 

• “Kopumā plānā sniegtā informācija par izmaksām atbilst minimālajām prasībām par izmaksu 
aprēķināšanu. (..) Plānā sniegtajai informācijai par izmaksām ir dažādas detalizācijas pakāpes un 
aprēķinu dziļums”.  

• “(..) izmaksu pamatotība, ticamība vai papildināmība (..) ir pietiekami pierādīta. Tomēr sīkākas aplēses 
būtu varējušas paaugstināt pārliecības līmeni par šo principu ievērošanu”. 

Grieķija 
• “Neliels projektu skaits nav pietiekami pamatots ar salīdzināmu projektu izmaksām, vai minētajiem 

pierādījumiem nav iespējams piekļūt”. 

Spānija 

• “(..) attiecībā uz salīdzinoši nelielu izmaksu daļu izmantotā metodika nav pietiekami labi izskaidrota, un 
saikne starp pamatojumu un aplēstajām izmaksām nav pietiekami skaidra, lai uzskatītu, ka izmaksas ir 
pamatotas”. 

• “(..) attiecībā uz salīdzinoši nelielu izmaksu daļu nav pietiekamu vēsturisku vai salīdzinošu datu, lai 
galvenie izmaksu virzītāji uzskatītu, ka izmaksas ir ticamas”. 

Francija 

• “Francija iesniedza standarta veidnē iekļauto tabulu par izmaksu aprēķināšanu, lai gan daļa informācijas 
lauku, jo īpaši par salīdzinošajiem izmaksu datiem, nav aizpildīta”.  

• “Francija nav sniegusi neatkarīgu apstiprinājumu nevienai no ierosinātajām izmaksu aplēsēm”.  

• “Atsevišķu pasākumu izmaksu aprakstā ir daži trūkumi, piemēram, izmaksu apraksts un pamatojums 
neietver visus apakšpasākumus; netiek sniegti aprēķini kopējo izmaksu aprēķināšanai; dažos gadījumos 
pie norādes, piemēram, uz pētījumiem vai iepriekšējiem projektiem, nav apliecinošo dokumentu”. 

• “Pastāv problēma saistībā ar pasākumiem, kas ietver vairākus apakšpasākumus, kuros ne vienmēr ir 
pilnīgi skaidra katra apakšpasākuma izmaksu sadalījuma metodika”. 

• “Attiecībā uz nelielu skaitu pasākumu netiek sniegti aprēķini kopējo izmaksu iegūšanai, vai arī šie 
aprēķini nesaskan ar pieprasīto finansējumu vai saistītajiem atskaites punktiem vai mērķrādītājiem”. 

• “Informācija par izmaksu aprēķināšanu parasti ir pamatota ar ekspertu analīzi vai iepriekšējo pieredzi. 
Attiecībā uz dažiem pasākumiem nebija pienācīgi paskaidrots, kā iesniegtie iepriekšējie projekti vai 
pētījumi, kas veikti kā aplēšu pamats, tika izmantoti vai koriģēti, lai iegūtu iesniegtās izmaksu aplēses. 
(..) Attiecībā uz citiem pasākumiem apliecinošie dokumenti netika iesniegti”. 

• “Šo [uz pieprasījuma balstīto] pasākumu ex ante izmaksu novērtējumam neizbēgami ir ierobežojumi, jo 
ne vienmēr ir iepriekš zināms, kas tieši tiks sasniegts”. 

Horvātija 

• “Vairāku pasākumu izmaksu aprakstā ir trūkumi, piemēram, izmaksu apraksts un pamatojums neaptver 
visus apakšpasākumus; norādītā metodika un aprēķini ne vienmēr atbilst ierosinātajām summām; dažos 
gadījumos pie norādes, piemēram, uz pētījumiem vai iepriekšējiem projektiem, nav apliecinošo 
dokumentu”. 

• “Horvātija nav sniegusi neatkarīgu apstiprinājumu nevienai no ierosinātajām izmaksu aplēsēm”. 

• “Atkārtota problēma konstatēta saistībā ar pasākumiem, kas ietver vairākus apakšpasākumus, kuros 
bieži vien nav pilnīgi skaidra katra apakšpasākuma izmaksu sadalījuma metodika”. 

• “Attiecībā uz dažiem pasākumiem netiek sniegti aprēķini kopējo izmaksu iegūšanai, vai arī šie aprēķini 
nesaskan ar pieprasīto finansējumu vai saistītajiem atskaites punktiem vai mērķrādītājiem”. 

• “Neliels projektu skaits nav pietiekami pamatots ar salīdzināmu projektu izmaksām, vai minētajiem 
pierādījumiem nav iespējams piekļūt”. 

Itālija 
• “Itālijas atveseļošanas un noturības plānā sniegtā informācija dažos gadījumos attiecas uz konkrētu 

izmaksu veidu, ko paredzēts finansēt no dažādām Savienības programmām, taču informācija ne 
vienmēr ir pietiekami skaidra vai tā vienkārši netiek sniegta”. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas dienestu darba dokumentiem. 
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VII pielikums. Pārskats par sešu revīzijas izlasē iekļauto 
dalībvalstu uzraudzības un īstenošanas struktūrām 

Dalībvalsts Koordinējošā 
struktūra Sistēmu apraksts Komisijas dienestu darba dokumentos 

Horvātija 

Centrālā 
koordinējošā 
struktūra Finanšu 
ministrijas 
pakļautībā 

Daudzlīmeņu pārvaldības, uzraudzības un īstenošanas struktūra:  

• padome, kas atbild par politisko vadību un plāna īstenošanas uzraudzību; 

• īstenošanas komiteja, kas atbild par ANP vispārējo uzraudzību un īstenošanu;  

• struktūra, kuru līdz 2021. gada beigām plānots izveidot Finanšu ministrijas pakļautībā 
un kuras uzdevums ir ANP operatīvā koordinācija un uzraudzība;  

• Finanšu ministrijas pakļautībā esošais Valsts fonds, kas atbild par maksājumu 
pieprasījumu un pārvaldības deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu;  

• īstenošanas struktūras un aģentūras, kas atbild par katra konkrētā pasākuma 
īstenošanu, kā arī projektu progresa uzraudzību.  

Francija 
Eiropas lietu 
ģenerālsekretariāts 

• Īstenošanu administratīvi vada Ekonomikas, finanšu un ekonomikas atveseļošanas 
ministrija ciešā sadarbībā ar ģenerālsekretariātu.  

• Ģenerālsekretariāts koordinē un atbalsta īstenošanas un uzraudzības procesu, ko veic 
ekonomikas atveseļošanas sekretariāts, kas ir tieši saistīts ar premjerministru un 
ekonomikas, finanšu un atveseļošanas ministru.  

• Atveseļošanas sekretariāts uzrauga īstenošanu katra pasākuma līmenī ciešā sadarbībā 
ar reģionālajiem prefektiem un katras ministrijas vadītājiem. 

• Reformu īstenošanu cieši uzrauga katra attiecīgā ministrija.  

• Atskaites punktu un mērķrādītāju kontrole tiek deleģēta ministrijām, kas atbild par 
komponentu īstenošanu. Katra ministrija izveido Ekonomikas, finanšu un ekonomikas 
atveseļošanas ministrijas definēto iekšējās kontroles sistēmu.  

• Lai nodrošinātu šo sistēmu efektivitāti un kontrolētu nosūtīto datu kvalitāti, organizē 
verifikācijas, inspekcijas un revīzijas misijas.  

• Pārvaldību un pārbaudes, kas jāveic nozaru ministrijām, iekļauj “chartes de gestion”, 
ko vēl izstrādā. 

Vācija 
Federālā Finanšu 
ministrija 

• Īpaša Finanšu ministrijas struktūrvienība uzraudzīs īstenošanu, kā arī sadarbībā ar 
citām nozaru ministrijām koordinēs progresa uzraudzību un ziņošanu.  

• Tā veiks visu finanšu datu kvalitatīvo kontroli un iesniegs maksājumu pieprasījumus.  

• Struktūrvienības koordinējošā funkcija ir balstīta uz izveidotiem valsts mehānismiem 
un noteikumiem. 

• Struktūrvienības sastāvā ir ekonomisti un budžeta kontroles eksperti, kuriem ir 
attiecīga pieredze un zināšanas. 

Grieķija 

Atveseļošanas un 
noturības 
mehānisma 
koordinācijas 
aģentūra 

• Galvenā īstenošanas un uzraudzības koordinācijas struktūra būs nesen izveidotā 
Atveseļošanas un noturības mehānisma koordinācijas aģentūra, kas darbojas kā 
(vienota) saikne starp Eiropas Komisiju un Grieķijas iestādēm. 

• Tā atbild par atskaites punktu un mērķrādītāju izpildes pārbaudi, projektu virzības 
aktīvu uzraudzību un maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Eiropas Komisijai pēc to 
izpildes pārbaudes.  

• Vispārējā atbildība par katra konkrētā pasākuma īstenošanu ir attiecīgās ministrijas 
kompetencē. 

• Visus ANP pasākumus īsteno valsts iestādes (“īstenošanas iestādes”), ko iecēlusi 
kompetentā ministrija. 

• Visbeidzot, Finanšu revīzijas komiteja, kas ir Finanšu ministrijas Nodokļu politikas 
ģenerālsekretariāta (Valsts galvenā grāmatvedības biroja) daļa, nodrošina pareizas 
finanšu pārvaldības principu ievērošanu. 



 69 

 

Dalībvalsts Koordinējošā 
struktūra Sistēmu apraksts Komisijas dienestu darba dokumentos 

Itālija  

Ekonomikas un 
finanšu ministrijas 
centrālā 
koordinācijas 
struktūra 

Lai uzraudzītu un īstenotu ANP, paredzēts izveidot vairākas koordinācijas struktūras:  

• ministru padomes prezidentūras laikā izveidota koordinācijas komiteja, kuras 
uzdevums ir vadīt un koordinēt plāna īstenošanu;  

• sociālā dialoga padomdevēja struktūra, kuras sastāvā ir sociālo partneru un citu 
attiecīgo ieinteresēto personu, tostarp vietējo struktūru, pārstāvji;  

• tehniskais sekretariāts, kas izveidots Ministru padomes prezidentūras laikā, lai 
atbalstītu koordinācijas komitejas un konsultatīvās struktūras darbību;  

• centrālā koordinācijas struktūra Ekonomikas un finanšu ministrijā, kas veic ANP 
īstenošanas vispārējo koordināciju un uzraudzību (tostarp attiecībā uz atskaites 
punktiem un mērķrādītājiem), procedūru un izdevumu pareizības kontroli un 
ziņošanu, kā arī tehnisko un operatīvo atbalstu īstenošanas posmiem. Tā darbojas kā 
vienots Eiropas Komisijas kontaktpunkts valsts līmenī.  

• ANP rezultātu novērtēšanu nodrošina arī Ekonomikas un finanšu ministrija.  

• Katras centrālās administrācijas līmenī nosaka koordinācijas struktūras, kuru 
uzdevums ir attiecīgo intervenču pārvaldība, uzraudzība, ziņošana un kontrole, tostarp 
attiecībā uz īstenošanas uzraudzību un virzību uz atskaites punktu un mērķrādītāju 
sasniegšanu.  

• Paredzēts pieņemt darbā pagaidu darbiniekus, lai stiprinātu uzraudzības un 
īstenošanas administratīvās spējas.  

• Tiks izveidota jauna integrēta IT sistēma (“ReGiS”) un pielāgotas pašreizējās sistēmas 
līdz brīdim, kad sāks darboties ReGiS.  

• Esošajam Ekonomikas un finanšu ministrijas Audita departamentam Finansiālo 
attiecību ar Eiropas Savienību ģenerālinspekcijai ir uzdots koordinēt revīzijas sistēmas 
un veikt kontroli ar Valsts teritoriālo kontu biroja atbalstu.  

Spānija  
Eiropas fondu 
ģenerālsekretariāts 
Finanšu ministrijā 

• Atveseļošanas, pārkārtošanās un noturības komisija, ko vada valdības priekšsēdētājs, 
uzrauga ANP īstenošanu. 

• Tai palīdzēs Tehniskā komiteja, kurā būs 20 valsts pārvaldes locekļi un kuru vadīs 
Eiropas fondu ģenerālsekretariāts. Eiropas fondu ģenerālsekretariāts sagatavos 
maksājumu pieprasījumus.  

• Par plānu attiecībā uz Eiropas Komisiju atbildīgā iestāde būs Finanšu ministrijas 
jaunizveidotais Eiropas fondu ģenerālsekretariāts. Tam būs galvenā nozīme 
maksājumu pieprasījumu iesniegšanas uzraudzībā.  

• Ministrija, kas atbild par katru pasākumu, kas veicams, lai sasniegtu saistītos atskaites 
punktus un mērķrādītājus.  

• Valsts pārvaldes ģenerālprokurors veiks pārbaudes, lai apliecinātu atskaites punktu un 
mērķrādītāju sasniegšanu, kā arī sasniegtos rezultātus.  

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas dienestu darba dokumentiem. 
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VIII pielikums. Pārskats par konkrētiem atskaites punktiem, kas 
saistīti ar sešu izlasē iekļauto dalībvalstu īstenošanas, 
uzraudzības un kontroles sistēmām 

Dalībvalsts Konkrēti atskaites punkti 

Vācija • Nav papildu atskaites punkta. 

Grieķija 

• Stājas spēkā revīzijas iestādes likumīgās pilnvaras un tiek izveidota revīzijas un kontroles sistēma, kas 
a) nodrošina datu vākšanu un atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanas uzraudzību; b) nodrošina 
iespēju sagatavot vadības deklarācijas un revīzijas kopsavilkumu, kā arī maksājumu pieprasījumus un 
c) nosaka vajadzīgās procedūras, lai līdz pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai vāktu un uzglabātu 
datus par saņēmējiem, līgumslēdzējiem, apakšuzņēmējiem un faktiskajiem īpašniekiem saskaņā ar ANM 
regulas 22. pantu. Par izveidoto sistēmu sagatavo īpašu revīzijas ziņojumu. Ja ziņojumā ir konstatētas 
nepilnības, revīzijas ziņojumā iesaka koriģējošus pasākumus. [19–16 968 Tehniskā palīdzība] 

Spānija 

• Integrētas informācijas sistēmas ieviešana, kas nodrošina iespēju a) augšupielādēt ANP un informāciju 
par atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanas īstenošanu un uzraudzību; b) sagatavot pārvaldības 
deklarācijas un revīzijas kopsavilkumu, kā arī maksājumu pieprasījumus un c) vākt un glabāt datus par 
saņēmējiem, līgumslēdzējiem, apakšuzņēmējiem un faktiskajiem īpašniekiem saskaņā ar ANP regulas 
22. pantu. Par izmantoto sistēmu sagatavo īpašu revīzijas ziņojumu. Ja ziņojumā ir konstatētas 
nepilnības, revīzijas ziņojumā iesaka koriģējošus pasākumus. [C11.I5] 

• Stājas spēkā rīkojums, kurā definē procedūras un formātu informācijai, ar kuru jāapmainās, lai 
uzraudzītu ANP un izdevumu uzskaites izpildi. [C11.R5] 

Francija 

• Kontroles un revīzijas procedūru izveide, izmantojot šādus divus elementus: a) premjerministra paraksts 
apkārtrakstā, kurā izklāstīti koordinējošās struktūras un ministriju uzdevumi un pienākumi, kā arī ar 
rādītājiem saistīto datu vākšanas un glabāšanas procedūra, tostarp nodrošinot to uzticamību un piekļuvi 
visu veidu gala saņēmēju savāktajiem datiem; b) tāda ziņojuma pabeigšana, kurā apraksta paredzēto 
revīzijas stratēģiju, tostarp aprakstu par revīzijas darbu saistībā ar maksājumu pieprasījumiem. 

Horvātija 

• Grozījumi tās aģentūras statūtos, kas uzrauga Eiropas Savienības programmu īstenošanas sistēmu, 
nosaka aģentūras pilnvaras izveidot un veikt sistēmu revīzijas un kontroles saistībā ar valsts ANP. [C2.1. 
R2] 

• ANP īstenošanas, revīzijas un kontroles sistēmas izveide: lēmumā par ANP sistēmas struktūrām nosaka 
kompetentās iestādes un pienākumus attiecībā uz uzdevumiem, kas jāveic, lai īstenotu ANP. [C2.1.R2] 

• Administratīvās spējas novērtējums: attiecīgajās pārvaldības un kontroles sistēmās iesaistītajām 
iestādēm veic darba slodzes analīzi, ņemot vērā arī slogu, ko rada ANM. [C2.1.R2] 

• Ir izveidota un darbojas repozitorija sistēma ANM īstenošanas uzraudzībai. Sistēmai ir vismaz šādas 
funkcijas: a) datu vākšana un atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanas uzraudzība; b) ANM 
regulas 22. panta 2. punkta d) apakšpunkta i) līdz iii) punktā prasīto datu vākšana, glabāšana un 
piekļuves nodrošināšana tiem. [C2.1. R2] 

Itālija 

• Ir izveidota un darbojas repozitorija sistēma ANM īstenošanas uzraudzībai. Sistēmai ir vismaz šādas 
funkcijas: a) datu vākšana un atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanas uzraudzība; b) ANM 
regulas 22. panta 2. punkta d) apakšpunkta i) līdz iii) punktā prasīto datu vākšana, glabāšana un 
piekļuves nodrošināšana tiem. [M1C1–68, reforma 1.9] 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas dienestu darba dokumentiem. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=LV
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IX pielikums. Maksimālais finansiālais ieguldījums no 
Atveseļošanas un noturības mehānisma salīdzinājumā ar 
apguves līmeni un piešķīrumiem no Eiropas strukturālajiem un 
investīciju fondiem 

ESI fondu apguves rādītājs 2014.–2020. gadā1
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Avoti:
1 Eiropas Komisija, kohēzijas dati: kopējais ES maksājums pa valstīm (no 2022. gada 1. jūnija). Piezīme. Apguves rādītājs ― procentuālā daļa no 

dalībvalstij piešķirtās kopējās summas, kas izmaksāta.
2 Eiropas Parlamentārās pētniecības dienests,

https://epthinktank.eu/2014/05/07/structure-and-cohesion-funds-in-the-member-states-an-overview/allocations2014-2020/.
3 Eiropas Komisija, ES ilgtermiņa budžets 2021.–2027. gadam un NextGenerationEU: Fakti un skaitļi.
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Saīsinājumi 
ANM: Atveseļošanas un noturības mehānisms 

ANP: Atveseļošanas un noturības plāns 

DNSH: princips “nenodarīt būtisku kaitējumu” 

ECFIN ĢD: Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts 

KVAI: konkrētām valstīm adresēts ieteikums 

RECOVER: Ģenerālsekretariāta Atveseļošanas un noturības darba grupa 

SWD: Komisijas dienestu darba dokuments 
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Glosārijs 
Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM): ES finansiālā atbalsta mehānisms, 
kura mērķis ir mazināt Covid-19 pandēmijas ekonomiskās un sociālās sekas un veicināt 
zaļo un digitālo pārkārtošanos. 

Atveseļošanas un noturības plāns: dokuments, kurā izklāstītas reformas un 
ieguldījumi, ko dalībvalstis paredzējušas saskaņā ar Atveseļošanas un noturības 
mehānismu. 

Dienestu darba dokuments: nesaistošs Komisijas dokuments, kas sagatavots 
apspriešanai vai nu iekšēji, vai ārpus iestādes. 

Digitalizācija: pāreja uz digitālo tehnoloģiju un digitalizētās informācijas iekļaušanu un 
izmantošanu, lai padarītu procesus un uzdevumus vienkāršākus, ātrākus, efektīvākus 
un/vai ekonomiskākus. 

Eiropas pusgads: ikgadējais cikls, kas nodrošina satvaru ES dalībvalstu ekonomikas 
politikas koordinēšanai un progresa uzraudzībai. 

Komisijas datizraces un riska novērtējuma sistēma: datizraces un riska novērtēšanas 
instruments, ko Komisija izstrādājusi, lai palīdzētu vadošajām iestādēm pārvaldīt un 
vadīt Eiropas strukturālos un investīciju fondus un kopējās lauksaimniecības politikas 
fondus. 

Konkrētai valstij adresēts ieteikums: ikgadēji norādījumi, ko Komisija Eiropas pusgada 
ietvaros sniedz atsevišķām dalībvalstīm par šo valstu makroekonomikas, budžeta un 
strukturālo politiku. 

NextGenerationEU: finansējuma pakete ar mērķi palīdzēt ES dalībvalstīm atgūties no 
Covid-19 pandēmijas ekonomiskās un sociālās ietekmes. 

Princips “nenodarīt būtisku kaitējumu”: atbilstīgi šim principam ieguldījumu 
pasākumiem nedrīkst būt būtiska kaitīga ietekme uz vidi. 
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Komisijas atbildes 
 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=61946  

 

 

Laika grafiks 
 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=61946  

 

 

  

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=61946
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=61946
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Revīzijas darba grupa 
 

ERP īpašajos ziņojumos tiek atspoguļoti rezultāti, kas iegūti, revidējot ES politikas 
jomas un programmas vai ar pārvaldību saistītus jautājumus konkrētās budžeta jomās. 
ERP atlasa un izstrādā šos revīzijas uzdevumus tā, lai tiem būtu pēc iespējas lielāka 
ietekme, proti, tiek ņemts vērā risks, kādam pakļauta lietderība vai atbilstība, attiecīgo 
ienākumu vai izdevumu apjoms, paredzamie notikumi, kā arī politiskās un sabiedrības 
intereses. 

Šo lietderības revīziju veica ERP locekļa Mihaila Kozlova vadītā IV apakšpalāta, kuras 
pārziņā ir to izdevumu jomu revīzija, kas attiecas uz tirgu regulējumu un 
konkurētspējīgu ekonomiku. Revīziju vadīja ERP locekle Ivana Maletić, un revīzijas 
darbā piedalījās ERP locekles biroja vadītāja Sandra Diering, biroja atašejs Tea Japunčić, 
atbildīgā vadītāja Sabine Hiernaux-Fritsch, darbuzdevuma vadītājs Giuseppe Diana un 
revidenti Daniela Hristova, Marion Schiefele un Jacques Sciberras. Michael Pyper 
sniedza lingvistisko atbalstu. 

 

Ivana Maletić Sandra Diering Tea Japunčić Giuseppe Diana

Marion Schiefele Jacques Sciberras Michael Pyper



 

 

AUTORTIESĪBAS 
© Eiropas Savienība, 2022. 

Eiropas Revīzijas palātas (ERP) atkalizmantošanas politiku nosaka ar ERP Lēmumu 
Nr. 6–2019 par atvērto datu politiku un dokumentu atkalizmantošanu. 

Ja vien nav norādīts citādi (piemēram, individuālās autortiesību norādēs), ERP saturs, 
kurš pieder ES, ir licencēts saskaņā ar šādu starptautisku licenci: Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence. Tādējādi atkalizmantošana parasti ir 
atļauta, ja tiek sniegtas pienācīgas atsauces un norādītas visas izmaiņas. ERP satura 
atkalizmantošana nedrīkst sagrozīt tā sākotnējo nozīmi vai jēgu. ERP nav atbildīga par 
atkalizmantošanas sekām. 

Jāsaņem papildu atļauja, ja konkrētā saturā attēlotas identificējamas privātpersonas, 
piemēram, ERP darbinieku fotoattēlos, vai ja tas ietver trešās personas darbu. 

Ja šāda atļauja ir saņemta, tā atceļ un aizstāj iepriekš minēto vispārējo atļauju un 
skaidri norāda uz visiem izmantošanas ierobežojumiem. 

Lai izmantotu vai reproducētu saturu, kas nepieder ES, var būt nepieciešams prasīt 
atļauju tieši autortiesību īpašniekiem. 

Fotoattēli 1. attēlā: ©Depositphotos. 

Programmatūra vai dokumenti, uz kuriem attiecas rūpnieciskā īpašuma tiesības, proti, 
patenti, preču zīmes, reģistrēti dizainparaugi, logotipi un nosaukumi, nav iekļauti 
ERP atkalizmantošanas politikā. 

Eiropas Savienības iestāžu un struktūru tīmekļa vietnēs, kas izvietotas domēnā 
europa.eu, ir atrodamas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Tā kā ERP šīs vietnes 
nekontrolē, iesakām rūpīgi iepazīties ar to privātuma un autortiesību politiku. 

ERP logotipa izmantošana  

ERP logotipu nedrīkst izmantot bez ERP iepriekšējas piekrišanas. 

 

 

 

PDF ISBN 978-92-847-8716-6 ISSN 1977-5717 doi:10.2865/544504 QJ-AB-22-019-LV-N 
HTML ISBN 978-92-847-8736-4 ISSN 1977-5717 doi:10.2865/027735 QJ-AB-22-019-LV-Q 

 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/Transparency-portal-home.aspx
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

 

 

 

2021. gada februārī Eiropas Parlaments un Padome pieņēma 
regulu, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 
kura mērķis ir mazināt Covid-19 pandēmijas ekonomisko un 
sociālo ietekmi. Lai saņemtu ES finansiālo atbalstu, dalībvalstīm ir 
jāiesniedz nacionālie atveseļošanas un noturības plāni. Mēs 
pārbaudījām Komisijas novērtējumu par šiem nacionālajiem 
plāniem un secinājām, ka, ņemot vērā procesa sarežģītību un 
laika ierobežojumus, tas kopumā bija atbilstīgs. Tomēr mēs 
konstatējām vairākas nepilnības šajā procesā un riskus, kas kavē 
plānu sekmīgu īstenošanu. Mēs sniedzam vairākus ieteikumus 
nolūkā uzlabot Komisijas procedūras turpmākajiem 
novērtējumiem un mazināt riskus un izaicinājumus, kas varētu 
ietekmēt plānu īstenošanu. 

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro 
daļu. 
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