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ES revidenti brīdina, ka kohēzijas fondiem pēc 2020. gada gan ir 
ierosināti vienkāršāki un elastīgāki noteikumi, taču nepieciešami 
papildu aizsardzības pasākumi 

Šodien publicētajā Eiropas Revīzijas palātas atzinumā teikts, ka jaunie plāni par ES kohēzijas fondu izlietošanu 
ir vienkāršāki un elastīgāki. Tomēr revidenti sniedz virkni ieteikumu par to, kā nodrošināt, lai dalībvalstu 
izdevumiem būtu reāla ietekme un lai tie atbilstu noteikumiem.  

Ierosinātā Kopīgo noteikumu regula (KNR) 2021.–2027. gadam aptver septiņus fondus, kas attiecas uz 
ieguldījumiem reģionālajā attīstībā un nodarbinātību, drošību un robežu aizsardzību, kā arī pasākumus migrantu 
atbalstam ES dalībvalstīs. Kopā šo fondu līdzekļi veido aptuveni 360 miljardus EUR, kas ir gandrīz trešdaļa no 
ES vispārējā budžeta 2021.–2027. gadam. Regulā izklāstīti kopīgās politikas mērķi, noteikts līdzekļu sadalījums 
starp dalībvalstīm un paredzēti noteikumi politikas plānošanai un izpildes panākšanai.  

“Kopumā mūsu novērtējums liecina, ka Eiropas Komisijas priekšlikums ir sekmīgs teksta vienkāršošanas ziņā, taču 
uzsvars uz ieguldīto līdzekļu atdevi nav kļuvis lielāks, bet pārskatatbildības kārtība savukārt ir krietni pavājināta,” 
teica par šo atzinumu atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas locekle Iliana Ivanova. “Likumdevējiem un Komisijai 
mēs piedāvājam apsvērt 58 priekšlikumus, kuru pieņemšana ļautu īstenot efektīvāku un lietderīgāku kohēzijas 
politiku”. 

Savā atzinumā revidenti atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas pastāvīgos vienkāršošanas centienus, kuriem, ja tos 
pareizi īsteno, ir potenciāls samazināt administratīvo slogu un pārvirzīt akcentu no ieguldījumiem uz rezultātiem. 
Tomēr vairākiem noteikumiem trūkst skaidrības, un tas var novest pie dažādām interpretācijām, kas negatīvi 
ietekmē juridisko noteiktību, teic revidenti. Vienkāršošanai nebūtu jārada lielāks noteikumu neievērošanas risks 
vai jākavē ierobežoto pieejamo ES līdzekļu optimāls izlietojums, brīdina revidenti. 
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Dokumentā arī teikts, ka Komisija ierosina piecus augsta līmeņa politikas mērķus, nevis sasaista izdevumus ar 
ES mēroga stratēģiju. Taču šie mērķi nav formulēti tā, lai tos varētu pārvērst ES līmenī izmērāmos rezultātos vai 
mērķlielumos. Līdz ar to ierosinātā reforma var izrādīties vēl mazāk vērsta uz darbības rezultātiem nekā 2014.–
2020. gadā, saka revidenti. 

Revidenti uzsver, ka ierosinātā regula dalībvalstīm uzliek papildu atbildību par ES līdzekļu pārvaldību un kontroli. 
Ja ierobežo vai pat atceļ Komisijas pārraudzību pār to, kā dalībvalstis izlietoto ES līdzekļus, var tikt apdraudēts 
progress, kas pēdējos gados panākts saistībā ar nepareizu un neefektīvu izdevumu līmeņa samazināšanu 
kohēzijas jomā, brīdina revidenti. 
 

 
Piezīme izdevējiem 

2018. gada 29. maijā Komisija publicēja priekšlikumu Kopīgo noteikumu regulai (KNR) attiecībā uz septiņiem 
ES fondiem nākamajam 2021.–2027 gada plānošanas periodam. Šie septiņi fondi ir Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+), Kohēzijas fonds (KF), Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 
(EJZF), Patvēruma un migrācijas fonds (AMF), Iekšējās drošības fonds (IDF) un Robežu pārvaldības un vīzu 
instruments (BMVI). Atbildību par šo fondu pārvaldību dala Komisija un dalībvalstis. 
 
Eiropas Revīzijas palāta sekmē ES finanšu pārvaldības uzlabošanu, publicējot atzinumus par priekšlikumiem 
jauniem vai pārskatītiem tiesību aktiem ar finanšu ietekmi. Šajos atzinumos ES ārējās revīzijas iestāde sniedz 
tiesību aktu priekšlikumu neatkarīgu novērtējumu.  

Saskaņā ar Komisijas priekšlikuma juridisko pamatu apspriešanās ar ERP ir obligāta. 

Eiropas Parlamentam un Padomei – ES likumdevējiem – būs jāpieņem galīgais tiesību akts attiecībā uz KNR. Viņi 
var izmantot šo atzinumu, lai ierosinātu grozījumus Komisijas priekšlikumā. 

7. novembrī ERP publicēs atzinumu par ierosināto KLP reformu pēc 2020. gada. 

ERP Atzinums Nr. 6/2018 par Komisijas 2018. gada 29. maija priekšlikumu Kopīgo noteikumu regulai pašlaik ir 
pieejams angļu valodā ERP tīmekļa vietnē eca.europa.eu. Pārējo valodu versijas drīzumā tiks pievienotas. 
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