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ES revidenti uzskata, ka tehniskā palīdzība Grieķijai 
jāsniedz, vēršot uzmanību uz “ilgtspējīgām reformām” 
Saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas nostāju tehniskai palīdzībai tādām krīzes skartām valstīm 
kā Grieķija jābūt vērstai uz ilgtspējīgām reformām un darbības nepārtrauktību, šajā nolūkā 
stiprinot valstu pārvaldes iestādes. Jaunajā ziņojumā par Darba grupu Grieķijas jautājumos, 
kuru Eiropas Komisija izveidoja 2011. gadā, revidenti iesaka turpmāk šādas struktūras balstīt uz 
stratēģiju, kurai ir labi formulēti mērķi, un nodrošināt, lai palīdzībai būtu noteiktas prioritātes 
un lai tā būtu mērķtiecīga.  

Darba grupas uzmanības centrā bija Grieķijas valsts pārvaldes reforma, nodokļu sistēmas uzlabošana 
un atgriešanās pie izaugsmes, sekmējot uzņēmējdarbības vidi. Revidenti pārbaudīja, vai darba grupa 
bija izpildījusi savu mandātu un vai palīdzība bija efektīvi sekmējusi reformas norisi. Revidenti ieguva 
pierādījumus no Komisijas, pakalpojumu sniedzējiem, Grieķijas valdības struktūrvienībām un citām 
ieinteresētajām personām. 

“Kaut arī šī darba grupa bija mehānisms kompleksas tehniskās palīdzības sniegšanai, dažu projektu 
izstrādē bija nepilnības, un saistībā ar ietekmi uz reformas gaitu rezultāti ir neviendabīgi,” paziņoja 
par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Baudilio Tome Mugurusa [Baudilio 
Tomé Muguruza]. 

Darba grupa sniedza tehnisko palīdzību Grieķijas iestādēm saskaņā ar savu mandātu, bet revidenti 
uzskata, ka tā ne vienmēr pietiekami sekmēja reformu virzīšanu, un precizē, ka viņu vērtējums tomēr 
jāskata Grieķijas nestabilās politiskās situācijas kontekstā. Nepieciešamība steidzami reaģēt nozīmēja 
to, ka darba grupa tika izveidota ļoti ātri, citas iespējas netika pilnībā analizētas un nebija īpaši 
atvēlēta budžeta. Grupai nebija vienota visaptveroša stratēģiska dokumenta ne attiecībā uz palīdzības 
sniegšanu, ne prioritāšu izraudzīšanu. 

Palīdzības sniegšana noritēja pienācīgi un lielā mērā atbilda programmas prasībām, un darba grupa 
izstrādāja elastīgu un daudzveidīgu palīdzības sniegšanas sistēmu. Tomēr projektu līmenī bija 
nepilnības: pakalpojumu sniedzēju atlases procedūras ne vienmēr balstījās uz rūpīgu pieejamo 
alternatīvu analīzi, un dažos ilgtermiņa palīdzības līgumos nebija skaidri noteikti to izpildes termiņi. 

Sistēma progresa uzraudzībai bija efektīva, bet, kā konstatēja revidenti, ārpakalpojumu sniedzēju 
darba pārbaužu biežums ļoti atšķīrās. Turklāt darba grupa regulāri neuzraudzīja ne to, kā Grieķijas 
iestādes izpildīja ieteikumus, ne plašāku tehniskās palīdzības ietekmi. 
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Ietekme uz reformas gaitu bija neviendabīga, jo īstenošana bija ārpus darba grupas kontroles un to 
iespaidoja ārēji faktori. Progress strukturālo izdevumu jomā bija labs, bet tikai daļēji efektīvs valsts 
pārvaldes un nodokļu sistēmas reformas jomā. 

 

Ieteikumi 

Tehniskās palīdzības sniegšanai paredzētas struktūras pamatā ir jābūt stratēģijai ar labi formulētiem 
mērķiem; tehniskajai palīdzībai ir jānosaka prioritātes un tā jāsniedz saskaņā ar spēkā esošo tiesisko 
regulējumu; tehniskā palīdzība jāvērš uz valsts pārvaldes iestāžu spēju stiprināšanu, lai nodrošinātu 
darbības turpināšanu un reformu ilgtspēju. 

Palāta Komisijai ieteica arī 

• izveidot ārēju ekspertu komandu, lai tos pēc vajadzības varētu norīkot tehniskās palīdzības 
projektos dalībvalstīs; 

• izvēlēties optimālu tehniskās palīdzības partneru skaitu, lai nodrošinātu saskaņotību un 
samazinātu politikas koordinēšanai nepieciešamo darbu; 

• izraudzīties pakalpojumu sniedzējus, balstoties uz salīdzinošu analīzi, un tehniskās palīdzības 
līgumos skaidri definēt veicamā darba apmēru; 

• nodrošināt tehniskās palīdzības īstenošanas regulāru uzraudzību un novērtējumu, ņemot vērā 
īstenošanas gaitā iepriekš gūto pieredzi. 

 

Piezīmes izdevējiem 

Smagas finanšu krīzes laikā 2010. gada pavasarī Grieķija lūdza finanšu palīdzību starptautiskajai 
sabiedrībai. Atbildot uz šo lūgumu, eurozonas dalībvalstis un SVF sāka īstenot divas secīgas 
ekonomikas korekciju programmas. 2011. gada vasarā Eiropas Komisija sāka tehniskās palīdzības 
programmu, kura bija jākoordinē struktūrai, ko sauca par Darba grupu Grieķijas jautājumos, un tās 
uzdevums bija palīdzēt to reformu īstenošanā, par kurām bija vienojušās Komisija un Grieķijas 
iestādes. Darba grupas galvenais uzdevums bija atbalstīt ekonomikas korekciju programmu paredzēto 
reformu veikšanu un paātrināt ES līdzekļu apguvi. Tehnisko palīdzību sniedza darba grupas darbinieki 
un eksperti no citu dalībvalstu civildienesta, starptautiskām organizācijām un privātā sektora. Šai 
palīdzībai bija dažādi veidi, sākot no pastāvīga atbalsta, ko Grieķijas iestādēm sniedza valstī dzīvojošie 
eksperti, līdz pētījumiem, ziņojumiem un īpašiem darbsemināriem. 

 

Īpašais ziņojums Nr. 19/2015 “Lai uzlabotu tehniskās palīdzības sniegšanu Grieķijai, lielāka uzmanība 
jāpievērš rezultātiem” ir pieejams 23 ES valodās. 

 


