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Sniedzot ES atbalstu produktīvām investīcijām 
uzņēmumos, lielāka uzmanība jāpievērš noturībai, secina 
ES revidenti 
Saskaņā ar jaunāko Eiropas Revīzijas palātas ziņojumu uzsvars uz rezultātu noturību, pārvaldot 
ES reģionālās attīstības atbalstu produktīvām investīcijām Eiropas uzņēmumos, no 2000. līdz 
2013. gadam nebija pietiekams. Revidenti secināja, ka aptuveni piektajai daļai projektu 
rezultāti neturpinājās pēc projektu pabeigšanas, un ceturtajai daļai projektu tie turpinājās tikai 
daļēji, kas galvenokārt ir saistīts ar to, ka atbalsta pārvaldībā noturība netika uzsvērta. 

No Eiropas Reģionālā attīstības fonda palīdz finansēt investīcijas kapitālā vai aktīvos, lai radītu un saglabātu 
ilgtspējīgas darbvietas, veicot pasākumus, kas atbalsta arī vietējo un reģionālo attīstību. Šim mērķim 
laikposmā no 2000. līdz 2013. gadam tika piešķirti vairāk nekā 75 miljardi EUR, un 2014.–2020. gada 
periodā ir plānoti vairāk nekā 68 miljardi EUR. 

Revidenti novērtēja, vai šis finansējums tika pārvaldīts tā, lai nodrošinātu iznākuma un rezultātu noturību, 
un kādi bija galvenie faktori, kas to ietekmēja. Viņi izskatīja 41 pabeigtu produktīvu investīciju projektu, ko 
no 2000. līdz 2013. gadam līdzfinansēja Austrijā, Čehijas Republikā, Vācijā, Itālijā un Polijā.  

Revidenti konstatēja, ka ES tiesību aktos noteiktās prasības attiecībā uz noturību tika izpildītas visos 
revidētajos reģionos. Turklāt revidētajos projektos kopumā bija nodrošināts plānotais iznākums un 
vairākumā gadījumu iegādātie aktīvi un citi rezultāti joprojām pastāvēja un tika izmantoti. Tomēr daudzos 
gadījumos netika sasniegti ilglaicīgi rezultāti.  

“Lielākā daļa pārbaudīto projektu bija devuši paredzamos tiešos rezultātus, galvenokārt saistībā ar 
darbvietu radīšanu, uzlabotu piekļuvi finansējumam un aizdevumiem, kā arī ražošanas un produktivitātes 
pieaugumu. Bet piektajai daļai līdz projektu pabeigšanai sasniegtie rezultāti nesaglabājās,” paziņoja par šā 
ziņojuma sagatavošanu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Ladislav Balko. 
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Turklāt gandrīz pusei revidēto projektu noturības novērtējums tiesību aktos noteiktā noturības perioda 
beigās nebija iespējams, jo projektu īstenošanas procesā un pēc tam ne vienmēr bija ievākta informācija 
un/vai revīzijas laikā vairs nebija pieejami attiecīgie dokumenti. 

Dažos gadījumos ilglaicīgi rezultāti netika panākti tādu faktoru dēļ, kuri acīmredzami bija ārpus atbalsta 
saņēmēju kontroles, piemēram, ekonomikas krīze pēc 2007./2008. gada vai valsts tiesību aktu izmaiņas. 
Taču bieži bija novērojami arī pārvaldības trūkumi: noturībai nepievērsa pietiekamu uzmanību stratēģiskās 
plānošanas līmenī, piemēroja vājas projektu atlases, uzraudzības un ziņošanas procedūras un iestādes 
nekonsekventi piemēroja koriģējošos pasākumus gadījumos, kad nebija sasniegti paredzētie mērķi. 

Revidenti atzīmē, ka tiesiskajā regulējumā, kas attiecas uz 2014.–2020. gadu, ir ieviesti uzlabojumi. Tomēr ir 
vajadzīga turpmāka rīcība, lai panāktu rezultātu noturību šajā plānošanas periodā un uzlabotu programmu 
izstrādi laikposmā pēc 2020. gada.  

Revidenti iesaka dalībvalstīm: 

• veicināt noturīgus rezultātus, lielāku uzmanību pievēršot risku apzināšanai un mazināšanai un labāk analizējot 
dažādu veidu uzņēmumu vajadzības; 

• uzlabot savas atlases procedūras un kritērijus, kā arī uzraudzības un ziņošanas kārtību; 

• noteikt skaidrus koriģējošos pasākumus, kas būtu saistīti ar mērķu sasniegšanu projektu līmenī (ja šādi mērķi ir 
izvirzīti) un konsekventi piemērot šos koriģējošos pasākumus. 

Komisijai:  

• darbības programmu apstiprināšanas procesā pievērst īpašu uzmanību tam, kā dalībvalstis ņem vērā projektu 
rezultātu noturību; 

• nodrošināt, lai dalībvalstis konsekventi piemērotu skaidrus koriģējošos pasākumus, tostarp līdzekļu atgūšanas 
pasākumus, ja projektos nav ievērotas ES tiesību aktos noteiktās noturības prasības. 

Turklāt Komisijai un dalībvalstīm ir jānodrošina, lai novērtējumos sistemātiskāk tiktu aplūkota projektu 
rezultātu noturība, un tādējādi būs iespējams labāk sagatavot turpmākās ES uzņēmējdarbības atbalsta 
shēmas. 

Piezīme izdevējiem 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu produktīvām investīcijām tagad var piešķirt tikai maziem un 
vidējiem uzņēmumiem. Tomēr labumu var gūt arī lielie uzņēmumi, ja vien investīciju piesaiste ietver 
sadarbību ar MVU un palīdz stiprināt pētniecību, tehnoloģisko attīstību un inovāciju vai atbalsta pāreju uz 
mazoglekļa ekonomiku. 

Īpašais ziņojums Nr. 8/2018 “ES atbalsts produktīvām investīcijām uzņēmumos — lielāka uzmanība 
jāpievērš noturībai” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē eca.europa.eu ES 23 valodās. 

 


