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ES revidenti: uz sniegumu balstīta finansēšana
kohēzijas politikā vēl nav realitāte
ES ir ieviesusi politikas jomas, lai uzlabotu dalībvalstu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.
2014.–2020. gada periodā tika ieviesti trīs īpaši instrumenti ar mērķi stimulēt sniegumu. Eiropas
Revīzijas palāta (ERP), kas šodien publicējusi īpašo ziņojumu par ES kohēzijas politikas finansējumu,
kas balstīts uz sniegumu, atzīst, ka vēl ir daudz darāmā, lai panāktu, ka finansējums tiek novirzīts
pasākumiem un projektiem, kuri sniedz vislabākos rezultātus.

ES īsteno kohēzijas politikas mērķus, līdzfinansējot ieguldījumus dalībvalstīs. Šo ieguldījumu
rezultāti ir svarīgi ES mērķu sasniegšanai. Kohēzijas politikas jomā finansējums, kurš būtu vairāk
balstīts uz sniegumu, varētu palīdzēt ES novirzīt līdzekļus vislietderīgākajām programmām un
pasākumiem un tādējādi sasniegt labākos rezultātus.
Ar Kopīgo noteikumu regulu 2014.–2020. gadam tika ieviesti trīs instrumenti, kas dalībvalstīm dod
finansiālus stimulus sasniegt rezultātus un optimizēt finansējuma izmantošanu. Regula paredzēja
ieviest nosacījumus, lai nodrošinātu ESI fondu efektīvu un lietderīgu izmantošanu (“ex ante
nosacījumi”). Ar to tika izveidota izpildes rezerve 20 miljardu EUR apmērā (6 % no kohēzijas
izdevumiem), kas 2019. gadā bija jāpiešķir sekmīgām programmas prioritātēm pēdējiem diviem
perioda gadiem. Tāpat ar to ieviesa uz sniegumu balstītus finansēšanas modeļus, kas zināmā mērā
palīdz padarīt ES finansiālo atbalstu atkarīgu no iepriekš noteiktu tiešo rezultātu un koprezultāta
sasniegšanas vai arī no nosacījumu izpildes.
ERP veica revīziju, lai novērtētu, kā Komisija un dalībvalstis 2014.–2020. gada periodā izmantoja
šos jaunos instrumentus uz sniegumu balstītam finansējumam.
“Mēs konstatējām, ka snieguma satvara ieviešana 2014.–2020. gada periodā ir veicinājusi
kultūras pārmaiņas kohēzijas politikas finanšu pārvaldībā,” sacīja par ziņojumu atbildīgais
ERP loceklis Ladislav Balko. “Tomēr konstatējām arī to, ka kohēzijas jomā joprojām trūkst skaidri
izteiktas saiknes starp finansējumu un programmas sniegumu. Kaut arī trīs jaunie instrumenti,
kurus ieviesa līdz ar 2014.–2020. gada Kopīgo noteikumu regulu, radīja jaunas īstenošanas pieejas,
tie nozīmīgi nemainīja veidu, kādā tiek piešķirts un izmaksāts ES finansējums.”

Šī preses relīze sniedz kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas sagatavoto īpašo ziņojumu. Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa
vietnē www.eca.europa.eu.
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Revidenti sniedz Komisijai vairākus ieteikumus, kas ļautu uzlabot darbu nākotnē. Viņi iesaka 2021.–
2027. gada plānošanas periodā pilnībā izmantot veicinošos nosacījumus (kas līdzinās ex ante
nosacījumiem, kurus tie aizstāj). Revidenti arī mudina Komisiju laikus sagatavot pamatu efektīvam
vidusposma novērtējumam 2021.–2027. gada periodā. Visbeidzot viņi ierosina precizēt divus aspektus:
noteikumus, kas reglamentē ar izmaksām nesaistīto finansējuma modeli, un pieeju, kā sniegt ticamību
par ES finansējumu, izmantojot šo modeli.
Vispārīga informācija
Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ir kopīgs mērķis – panākt, lai kohēzijas politika vairāk
balstītos uz sniegumu. Kohēzijas politikas īstenošanai piešķirtie finanšu resursi atbilst aptuveni
trešdaļai ES budžeta (357 miljardi EUR 2014.–2020. gada finanšu periodam un 373 miljardi EUR 2021.–
2027. gadam). Izdevumu jomas pamatā ir Eiropas Komisijas un valsts iestāžu dalītas atbildības sistēma.
Īpašais ziņojums Nr. 24/2021 “Uz sniegumu balstīta finansēšana kohēzijas politikā – vērtīgas ieceres,
bet 2014.–2020. gada periodā šķēršļi saglabājās” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē angļu valodā; drīzumā
sekos citu valodu versijas.
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