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ES revidenti norāda uz galvenajām jomām, kurās 
iespējama kohēzijas politikas vienkāršošana pēc 
2020. gada 
Kohēzijas izdevumu vienkāršošanas noteikumi ir galvenais uzdevums, kas risināms pēc 
2020. gada. Jaunākajā Eiropas Revīzijas palātas informatīvajā apskatā revidenti izklāsta 
principus, kas jāievēro, un galvenās jomas, kurām jāpievērš uzmanība, kad Eiropas Komisija, 
Eiropas Parlaments un dalībvalstis lems par jaunajiem noteikumiem.  

“Gadu gaitā, par spīti Eiropas Komisijas centieniem, kohēzijas politikas īstenošana ir kļuvusi 
pārlieku sarežģīta,” paziņoja par šo informatīvo apskatu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas 
loceklis Ladislav Balko. “Ir panākta vienošanās par nepieciešamību to vienkāršot pēc 2020. gada, 
taču ir jābūt skaidriem šīs vienkāršošanas mērķiem un veidam, kā to īstenot.” 

Kopumā attiecībā uz kohēzijas politikas vienkāršošanu pēc 2020. gada revidenti ierosina izstrādāt 
tādus principus, kuru pamatā ir labi formulēta stratēģija līdz ar pierādījumos balstītu un 
strukturētu pieeju. Lai vienkāršošana būtu efektīva, Komisijai, Eiropas Parlamentam, Padomei un 
dalībvalstīm jāapliecina stingra apņemšanās; ir arī jāpatur prātā, ka vienkāršošana nav pašmērķis 
un ka tā nedrīkst apdraudēt līdz šim panāktos iekšējo kontroles mehānismu uzlabojumus.  

Revidenti norāda uz piecām galvenajām jomām, kurām Komisijai, Eiropas Parlamentam, Padomei 
un dalībvalstīm ir jāpievērš īpaša uzmanība. 

• Vienkārši, skaidri un stabili noteikumi, kā arī dažādu fondu un programmu noteikumu 
saskaņošana.  

• Darbības programmu pārvaldības struktūra. Saskaņā ar pašreizējo kārtību aptuveni 
1400 iestādes pārvalda un kontrolē vairāk nekā 390 programmas. Tas rada nevajadzīgus 
sarežģījumus un traucē efektīvi īstenot kohēzijas politiku.  
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• Pārmērīga reglamentēšana (kas dalībvalstu līmenī procedūru padara vēl sarežģītāku) un 
neefektīva administrēšana projektu atlasē un programmu uzraudzībā. Ir iespējas panākt 
nozīmīgus ietaupījumus, ja prasmīgāk izmanto modernās tehnoloģijas. 

• Vienkāršotu izmaksu iespēju un citu pasākumu izmantošana, kuru pamatā ir nosacījumi. 
Komisijai un dalībvalstīm, veicot maksājumus, ir jāpievērš vairāk uzmanības darbības rezultātiem, 
nevis nosacījumu izpildei.  

• Kontroles mehānismu lietderība un efektivitāte. Komisijai jāizstrādā skaidra kārtība 
attiecībā uz pārbaužu tvērumu un biežumu visos līmeņos. Dalībvalstīm jārisina tādas problēmas 
kā vajadzība iesniegt vienu un to pašu dokumentu vairākas reizes.  

Piezīmes izdevējiem 

Informatīvais apskats nav revīzijas ziņojums, bet gan apskats, kas balstās uz publiski pieejamu 
informāciju un revidentu darbu konkrētā politikas jomā. 

Kohēzijas politikas mērķis ir samazināt attīstības līmeņa atšķirības dalībvalstīs un reģionos. 2014.–
2020. gadā Kohēzijas fondam, Eiropas Reģionālās attīstības fondam un Eiropas Sociālajam 
fondam atvēlētais kopējais budžets veidoja 350 miljardus EUR. 

Rīt Komisija iepazīstinās ar tiesību aktu priekšlikumiem kohēzijas politikas jomā. 

ERP informatīvais apskats “Vienkāršošana kohēzijas politikas īstenošanā pēc 2020. gada” ir 
pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) angļu valodā, pārējās valodu versijas tiks publicētas 
drīzumā. 
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