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Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. panta 1. un 4. punktu, saskaņā ar
258. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulā (ES, Euratom)
2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru
groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013,
(ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu
Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, un saskaņā ar 43. pantu
Padomes 2018. gada 26. novembra Regulā (ES) 2018/1877 par finanšu regulējumu, ko piemēro
11. Eiropas Attīstības fondam, un ar ko atceļ Regulu (ES) 2015/323,

Eiropas Savienības Revīzijas palātas 2020. gada 9. novembra
sēdē tika pieņemts

Pārskats par ES budžeta sniegumu –
stāvoklis 2019. gada beigās

a

Šis pārskats kopā ar iestāžu atbildēm uz Palātas apsvērumiem ir nosūtīts iestādēm, kuras
apstiprina budžeta izpildi, kā arī pārējām iestādēm.

Revīzijas palātas locekļi:
Klaus-Heiner LEHNE (priekšsēdētājs), Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZAROU,
Pietro RUSSO, Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, Alex BRENNINKMEIJER,
Nikolaos MILIONIS, Bettina JAKOBSEN, Samo JEREB, Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS,
Rimantas ŠADŽIUS, Leo BRINCAT, João FIGUEIREDO, Juhan PARTS, Ildikó GÁLL-PELCZ,
Eva LINDSTRÖM, Tony MURPHY, Hannu TAKKULA, Annemie TURTELBOOM,
Viorel ŞTEFAN, Ivana MALETIĆ, Francois-Roger CAZALA, Joëlle ELVINGER,
Helga BERGER
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Vispārējs ievads
0.1. Attiecībā uz 2019. gadu mēs esam sadalījuši savu gada pārskatu divās

atsevišķās daļās. Šī daļa attiecas uz ES budžeta izdevumu programmu sniegumu.

0.2. Izmēģinājuma kārtā – pirmo reizi, kopš gatavojam gada pārskatus, – mēs

aplūkojam Gada pārvaldības un snieguma ziņojumu (AMPR), kas ir Komisijas galvenais
augsta līmeņa snieguma ziņojums par ES budžetu. Ņemot vērā to, ka tas tiek publicēts
n+1 gada jūnija beigās, mēs iepriekš nevarējām to iekļaut savā gada pārskatā, kuru
parasti publicē oktobra sākumā.

0.3. Šim pārskatam ir septiņas nodaļas.
o

Pirmā nodaļa attiecas uz ES budžeta snieguma sistēmas svarīgu aspektu, kas ir
Komisijas augsta līmeņa ziņošana par sniegumu, izmantojot AMPR un programmu
pārskatus. Mēs pārbaudījām, vai Komisijai ir stabils process šo ziņojumu
sagatavošanai un vai tie sniedz skaidru, visaptverošu un līdzsvarotu pārskatu par
ES izdevumu programmu sniegumu. Lai saņemtu atbildes, mēs analizējām
attiecīgos ziņojumus un Komisijas iekšējās procedūras un intervējām Komisijas
darbiniekus.

o

No otrās līdz sestajai nodaļai mēs aplūkojam rezultātus, kas sasniegti ar
ES programmām attiecīgi 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas 1.a, 1.b,
2., 3. un 4. izdevumu kategorijā. Mūsu mērķis bija noteikt, cik lielā mērā ir
pieejama attiecīgā snieguma informācija, un, pamatojoties uz šo informāciju,
novērtēt, cik lietderīgas ir bijušas ES izdevumu programmas. No 58 izdevumu
programmām mēs atlasījām deviņas, kuras kopā veido aptuveni trīs ceturtdaļas
no visiem maksājumiem, kas veikti līdz 2019. gada beigām, salīdzinājumā ar
2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas saistībām. Mūsu novērtējuma
pamatā bija Komisijas informācija par sniegumu (tostarp Gada pārvaldības un
snieguma ziņojums, snieguma rādītāji un novērtējumi) un, iespēju robežās,
jaunākie konstatējumi, kas gūti mūsu revīzijās un pārbaudēs. Mēs pārbaudījām
Komisijas snieguma informāciju, lai pārliecinātos par ticamības iespaidu un
atbilstību saviem konstatējumiem, bet mēs nerevidējām tās uzticamību.
Analizējot snieguma rādītājus, mēs tos iedalījām ieguldījuma/iznākuma/rezultātu
un ietekmes rādītājos. Mēs arī novērtējām, vai to ievirze bija pareiza (“uz pareizā
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ceļa”), t. i., vai tie varētu sasniegt mērķrādītājus. Mēs turklāt novērtējām
sniegumu darījumu izlasē, kuru revidējām ticamības deklarācijas vajadzībām.
o

Septītajā nodaļā ir izklāstīti rezultāti, kas gūti pārbaudēs par mūsu 2016. gadā
publicētajos īpašajos ziņojumos sniegto revīzijas ieteikumu īstenošanu.

0.4. Papildinājumā mēs paskaidrojam pieeju un metodiku šā pārskata
sagatavošanai.

0.5. Mūsu mērķis ir izklāstīt apsvērumus skaidri un kodolīgi. Mēs ne vienmēr varam
izvairīties no tādu specifisku terminu izmantošanas, kurus lieto saistībā ar Eiropas
Savienību, tās politikas jomām un budžetu, kā arī grāmatvedību un revīziju. Savā
tīmekļa vietnē esam publicējuši glosāriju 1, kurā dotas specifisko terminu definīcijas un
paskaidrojumi. Kad glosārijā definētie termini katrā nodaļā ir minēti pirmoreiz, tie
attēloti slīprakstā.

0.6. Mēs pateicamies Komisijai par izcilo sadarbību šā pārskata sagatavošanas laikā.
Šajā pārskatā ir izklāstītas Komisijas atbildes uz mūsu apsvērumiem.

1

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY-AR_2019/GLOSSARYAR_2019_LV.pdf
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1. nodaļa
Snieguma satvars
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Saturs
Punkts

Ievads
Augsta līmeņa snieguma ziņojumu sagatavošanas
process
Snieguma ziņojumu sistēma turpina uzlaboties

1.1.–1.4.

1.5.–1.23.
1.5.–1.7.

Komisijai ir labas augsta līmeņa snieguma ziņojumu
sagatavošanas procedūras

1.8.–1.12.

Komisija pilnībā nekontrolē un negarantē snieguma
informācijas ticamību

1.13.–1.23.

Uzraudzības dati no dalībvalstīm nav pilnībā ticami,
bet Komisija veic pasākumus, lai mazinātu risku

1.14.–1.18.

Regulējuma kontroles padome sniedz negatīvu atzinumu
par 40 % tās pārbaudīto novērtējumu

1.19.–1.21.

Komisija skaidri nenorāda snieguma informācijas
ticamību AMPR un programmu pārskatos

1.22.–1.23.

Augsta līmeņa snieguma ziņojumu kvalitāte

1.24.–1.39.

Neraugoties uz progresu, dažu snieguma rādītāju
kvalitāte joprojām ir problēma

1.24.–1.25.

Neliels progress dažādu mērķu kopumu
aptvērumā ziņojumos

1.26.–1.28.

AMPR un programmu pārskatos vairāk
ziņots par efektivitāti, bet mazāk – par lietderību
un saimnieciskumu

1.29.–1.30.

AMPR un programmu pārskatos atšķirīgā mērā
tiek skaidrots konteksts un ārējie faktori

1.31.–1.32.

Komisija ir sākusi veikt sistemātiskus snieguma
novērtējumus

1.33.–1.37.

Jaunie snieguma novērtējumi tikai daļēji aptver
konkrētus mērķus

1.35.

Snieguma iedaļās ne vienmēr ir iekļauta izvērsta analīze

1.36.

Daži secinājumi par sniegumu nav skaidri

1.37.
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1.38.–1.39.

Secinājumi un ieteikumi

1.40.–1.48.

Pielikumi
1.1. pielikums. Ieteikumu īstenošanas pārbaude
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Ievads
1.1. Eiropas Savienība (ES) savu politiku īsteno, kombinējot izdevumu programmas

(piemēram, Kohēzijas fondu vai pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”), ko finansē vai
līdzfinansē no ES budžeta, un ar izdevumiem nesaistītus politikas instrumentus
(galvenokārt regulējumu).

1.2. Pašreizējā daudzgadu finanšu shēma (DFS) ilgst septiņus gadus (no 2014. līdz
2020. gadam), un tajā ir paredzēti izdevumi 1092 miljardu EUR apmērā. 1.1. tabulā
parādīts, kā šī DFS ir sadalīta piecās darbības izdevumu kategorijās un 58 izdevumu
programmās. Katrai no šīm programmām ir vairāki mērķi, kas noteikti tiesību aktos.

1.1. tabula. 2014.–2020. gada DFS
DFS kategorija

2014.–2020. gada
maksimālais apjoms
(miljardi EUR)

Programmu skaits

1.a – Konkurētspēja

142,1

23

1.b – Kohēzija

371,4

4

2 – Dabas resursi

420,0

5

3 – Drošība un pilsonība

17,7

11

4 – Globālā Eiropa

66,3

15

Administrācija un īpašie
instrumenti

74,7

—

1092,2

58

KOPĀ
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem.

1.3. 1.1. attēlā parādīti Komisijas augsta līmeņa ziņojumi par sniegumu.
o

1

Gada pārvaldības un snieguma ziņojums (AMPR) ir Komisijas galvenais ziņojums
par ES budžeta sniegumu. Tas ir daļa no Komisijas integrēto finanšu un
pārskatatbildības ziņojumu kopuma 1 un ir galvenais ieguldījums ikgadējā budžeta

Finanšu regula, 247. pants. Integrētu finanšu un pārskatatbildības ziņojumu kopums ietver
arī konsolidētos pārskatus, nākotnes ienākošās un izejošās naudas plūsmas ilgtermiņa
prognozi, aptverot turpmākos piecus gadus, gada ziņojumu par iekšējām revīzijām un
ziņojumu par turpmākiem pasākumiem pēc budžeta izpildes apstiprinājuma.
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izpildes apstiprinājuma procedūrā. Tā pamatā ir Komisijas ģenerāldirektoru un
citu deleģēto kredītrīkotāju gada darbības pārskati. Tajā ietilpst divas iedaļas.
o

1. iedaļā “Sniegums un rezultāti” novērtē progresu virzībā uz politikas mērķu
sasniegšanu, ņemot vērā snieguma rādītājus 2.

o

2. iedaļā “Iekšējā kontrole un finanšu pārvaldība” ziņo par Komisijas
sasniegumiem ES budžeta pārvaldībā un aizsardzībā.

o

Programmu pārskati parāda progresu, kas panākts katras izdevumu programmas
mērķu sasniegšanā, pamatojoties uz rādītāju kopumu un pievienoto informāciju
par programmas īstenošanu. Tiem ir būtiska nozīme budžeta pieņemšanas
procedūrā. Komisijai tie ir jāpievieno 3 budžeta projektam, lai pamatotu pieprasīto
apropriāciju līmeni. Programmu pārskati ietver vairāk nekā 1000 rādītāju.

o

Gada darbības pārskati (GDP) ir vadības ziņojumi, ko Komisijas ģenerāldirektori
(un citi deleģētie kredītrīkotāji) iesniedz komisāru kolēģijai. To galvenais mērķis ir
sniegt pārskatu par attiecīgā ģenerāldirektorāta (ĢD) sniegumu (nevis par tā
pārvaldītajām programmām). Gada darbības pārskatos iekļauta arī finanšu un
vadības informācija, tostarp katra ģenerāldirektora parakstīta ticamības
deklarācija, kurā norādīts, ka ieviestās kontroles procedūras sniedz nepieciešamās
garantijas, ka izdevumi ir likumīgi un pareizi un ka līdzekļi ir izlietoti paredzētajam
mērķim un saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu.

o

Pārskata ziņojums par Eiropas Savienības darbību pārsniedz ES budžetu un
aptver plašākus ES politikas virzienus, kas sagrupēti tematiskās nodaļās, kuras
atbilst Ž. K. Junkera vadītās Komisijas (2014.–2019. g.) desmit prioritātēm.

2

Līgums par Eiropas Savienības darbību (LESD), 318. pants, un Finanšu regula, 247. panta
1. punkta e) apakšpunkts.

3

Finanšu regula, 41. panta 1. punkts un 3. punkta h) apakšpunkts.
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1.1. attēls. Komisijas galvenie snieguma ziņojumi
Ar ES darbību panāktie rezultāti/ietekme

SNIEGUMA
ASPEKTI

Komisijas kā
ES programmu
pārvaldītājas
sniegums

Izdevumu
programmas

Regulējums un citi
ar izdevumiem
nesaistīti politikas
instrumenti

Pārskata ziņojums par Eiropas Savienības
darbību
Gada pārvaldības un snieguma ziņojums
(AMPR)
Komisijas
galvenie
ikgadējie
snieguma
ziņojumi

AMPR
2. iedaļa
Iekšējā kontrole un
finanšu pārvaldība

AMPR
1. iedaļa
Sniegums un rezultāti
AMPR 1. pielikums
- Programmu izpildes
pārskats (PPO)

ziņojumi, uz
kuriem
attiecas šī
nodaļa

Programmu pārskati
51 gada darbības
pārskats (GDP)
(tostarp 33 no Komisijas ģenerāldirektorātiem)
Avots: ERP.

1.4. Šajā nodaļā aprakstīti divi galvenie ziņojumi, kas tieši saistīti ar ES budžeta

sniegumu un tā izdevumu programmām: AMPR (1. iedaļa) un programmu pārskati.
Mēs pārbaudījām deviņu izdevumu programmu izlasi, kas kopā veido 74 % no
maksājumiem, kuri veikti līdz 2019. gada beigām piecās pašreizējās DFS darbības
izdevumu kategorijās. Papildinājumā ir izklāstīta mūsu metodika. Mūsu 2016. gada
pārskata 3. nodaļā formulēto ieteikumu īstenošanas pārbaudes rezultāti ir sniegti
1.1. pielikumā.
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Augsta līmeņa snieguma ziņojumu
sagatavošanas process
Snieguma ziņojumu sistēma turpina uzlaboties

1.5. 1.2. attēlā parādīts, kā Komisijas snieguma ziņojumi ir attīstījušies no vairāku

nesaistītu ziņojumu apkopojuma līdz saskaņotākam kopumam. Šī pozitīvā attīstība
pilnībā neatrisina mūsu iepriekšējos apsvērumus4 attiecībā uz snieguma informācijas
pieejamību.

1.2. attēls. Komisijas snieguma ziņojumi laika gaitā
2014.–2020. g. DFS
Finanšu gads 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Budžeta izpildes
apstiprinājuma
procedūra

Ziņojums par Eiropas Savienības
finanšu novērtējumu, balstoties uz
sasniegtajiem rezultātiem
Publicē n+ 1 gada jūnijā

Kopsavilkuma pārskats par Komisijas sasniegumiem vadības
jomā
= gada darbības pārskatu kopsavilkums
Publicē n+ 1 gada jūnijā

Gada pārvaldības un
snieguma ziņojums
(AMPR)
Publicē n+ 1 gada jūnijā

Budžeta pieņemšanas
procedūra

AMPR ar
PPO
kā
pielikumu
(2020.
gada
jūnijs)

Programmu
izpildes
pārskats (PPO)
(izraksts no
PP)

Darbības pārskati

Programmu pārskati (PP) budžeta projektam
Publicē n+ 1 gada jūnijā

Budžeta 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
projekta gads
2014.–2020. g. DFS

Avots: ERP.

1.6. Ar 2019. gada budžeta projekta procedūru tika ieviests jauninājums:

“programmu izpildes pārskats” (PPO), kurā Komisija veido kopsavilkumu par
programmu pārskatiem. Šajā dokumentā ir īsi aprakstīta katra izdevumu programma,
pamatojoties uz atlasītiem programmas pārskata rādītājiem.

4

Sk. mūsu 2016. gada pārskata 3.73. punkta 6) apakšpunktu.
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1.7. Šā gada ziņojumos (publicēti 2020. gadā) ir panākti trīs svarīgi uzlabojumi:
o

PPO ir kļuvis par AMPR pielikumu, tādējādi veidojot saikni starp budžeta
pieņemšanu un budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrām. Tagad budžeta
lēmējiestāde, novērtējot budžeta izpildi, var pārskatīt PPO iekļautos programmu
pārskata rādītājus, jo divus gadus iepriekš tā ir izmantojusi tos pašus rādītājus, lai
pamatotu savu lēmumu par budžeta apstiprināšanu.

o

Gan programmu pārskatos, gan PPO tagad ir iekļautas iedaļas, kurās Komisija
vēlas sniegt skaidru novērtējumu par katras programmas sniegumu.

o

Lai gan programmu pārskati, kas pievienoti 2021. gada budžeta projektam, jau
attiecas uz nākamo DFS periodu (2021.–2027. gads), tajos ir sniegti rādītāji un
ziņojumi par programmu sniegumu 2014.–2020. gada DFS ietvaros. Tas ir
pretstatā iepriekšējā perioda (2007.–2013. gads) beigām: programmu pārskati par
2014. gada budžeta projektu, kas publicēti 2013. gadā, neattiecās uz 2007.–
2013. gada programmu sniegumu. Izmaiņas ir lietderīgas, jo, kā redzams
1.3. attēlā, programmas turpina sniegt rezultātus vēl ilgi pēc to attiecīgā DFS
perioda beigām.

1.3. attēls. Izdevumu programmas turpina sniegt rezultātus pēc DFS
perioda beigām

2014.–2020. g. DFS

2021.-2027. g. DFS

2028.-2034. g. DFS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Šis skaitlis ir aptuvens piemērs laika nobīdei starp naudas izlietojumu programmai un tās rezultātu gūšanu.
Faktiskais izdevumu un rezultātu gūšanas laika profils dažādās programmās un DFS periodos ir atšķirīgs.

Avots: ERP.

Komisijai ir labas augsta līmeņa snieguma ziņojumu
sagatavošanas procedūras

1.8. Gada pārvaldības un snieguma ziņojumu un programmu pārskatus sagatavo

saskaņā ar labi definētām, ik gadu atjauninātām procedūrām, iesaistot divus Komisijas
centrālos dienestus (Ģenerālsekretariātu un Budžeta ģenerāldirektorātu (BUDG ĢD)),
dažādus ģenerāldirektorātus, kas atbild par izdevumu programmu pārvaldību, un
komisāru kolēģiju. Dažādo dalībnieku lomas ir parādītas 1.2. tabulā.
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1.2. tabula. Komisijas augsta līmeņa snieguma ziņojumi ir balstīti uz labi
definētām procedūrām
Snieguma
ziņojums

Centrālie dienesti
(BUDG ĢD/Ģenerālsekretariāts)
o sagatavo ziņojumu
o ievēro korporatīvās vadības padomes
stratēģisko ievirzi

AMPR

o apspriežas ar atbildīgajiem
ģenerāldirektorātiem

ĢD
o savos programmu
pārskatos un gada
darbības pārskatos
norāda galvenos
jautājumus/vēstījumus,
kas jāiekļauj gada
pārvaldības un
snieguma ziņojumā

Kolēģija
o nodrošina
politisko
vēstījumu
konsekvenci
o pieņem
ziņojumu

o sniedz atsauksmes par
ziņojuma projektiem
o sagatavo ziņojumu
Programmu
izpildes
pārskats
(PPO)
(AMPR
pielikums)

Programmu
pārskati

o atlasa iekļaujamos programmu
pārskata rādītājus
o izstrādā metodiku, lai aprēķinātu
progresu virzībā uz mērķrādītāja
sasniegšanu
o apspriežas ar atbildīgajiem
ģenerāldirektorātiem
o izdot
veidnes/instrukcijas/pamatnostādnes
(“Budžeta apkārtraksts”) un nodrošina
mācības

o caurskata projektus un nosūta
atsauksmes atbildīgajiem
ģenerāldirektorātiem
o rīko salīdzinošo novērtēšanu

Avots: ERP.

o sniedz atsauksmes par
ziņojuma projektiem

o vāc datus rādītāju
vajadzībām
o sagatavo ziņojumu

o caurskata projektus un nosūta
atsauksmes atbildīgajiem
ģenerāldirektorātiem
o izdot
veidnes/instrukcijas/pamatnostādnes

GDP

o savos programmu
pārskatos un gada
darbības pārskatos
norāda galvenos
jautājumus/vēstījumus,
kas jāiekļauj PPO

o sagatavo ziņojumu
o paraksta ziņojumu
(ģenerāldirektori)

o nodrošina
politisko
vēstījumu
konsekvenci
o pieņem
ziņojumu (kā
daļu no
AMPR)

o pieņem
ziņojumu (kā
daļu no
budžeta
projekta
priekšlikuma)

o pieņem
lēmumu par
turpmākajiem
pasākumiem
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1.9. Pamatprasības Komisijas ziņošanai par sniegumu ir noteiktas LESD, Finanšu

regulā un citos tiesību aktos. Turklāt labāka regulējuma pamatnostādnēs5 ir noteikti
standarti diviem galvenajiem ieguldījumiem programmu pārskatos un gada pārvaldības
un snieguma ziņojumā: uzraudzības informācijai (tostarp snieguma rādītājiem) un
(politikas darbību ietekmes) novērtējumiem.

1.10. Katru gadu Komisijas centrālie dienesti šīs prasības pārvērš detalizētās
instrukcijās, pamatnostādnēs un veidnēs, aptverot tādus jautājumus kā:
o

izmaiņas ziņojumu saturā un struktūrā;

o

snieguma informācijas avotu izmantošanu, tostarp snieguma rādītāju,
novērtējumu un ERP ziņojumu izmantošanu;

o

kārtību, kādā centrālie dienesti veic pārskatīšanu, un citu ģenerāldirektorātu
veiktu salīdzinošo novērtēšanu, lai nodrošinātu kvalitāti un saskaņotību;

o

starpposma mērķus ar skaidriem termiņiem, lai nodrošinātu savlaicīgu
publicēšanu.

1.11. Centrālie dienesti neizdod norādījumus pašam AMPR (tostarp PPO), jo tie ir

tieši atbildīgi par tā sagatavošanu. Tomēr tie saņem norādījumus no Komisijas
korporatīvās vadības padomes.

1.12. Centrālie dienesti arī izvēlas programmu pārskatu rādītājus, kas jāiekļauj

AMPR (tā pielikumā – PPO). Attiecībā uz deviņām izdevumu programmām, kuras mēs
pārbaudījām, mēs konstatējām, ka rādītāju atlase PPO uzrādīja pozitīvāku ainu nekā
programmu pārskatos ietvertais pilnais kopums. Kā redzams 1.3. tabulā, mēs
novērtējām, ka 68 % no PPO rādītājiem ir “uz pareizā ceļa”, salīdzinot ar 44 % rādītāju
programmu pārskatos. Turklāt PPO atlasītie rādītāji liecināja par vidēju progresu
mērķrādītāja sasniegšanā 64 % rādītāju salīdzinājumā ar 46 % no visiem rādītājiem
programmu pārskatos.

5

Labāka regulējuma pamatnostādnes SWD (2017) 350.
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1.3. tabula. PPO atlasītie rādītāji uzrāda pozitīvāku ainu nekā
programmu pārskatos ietvertie rādītāji
Rādītāji programmu
pārskatos

PPO atlasītie rādītāji

Visi rādītāji

258

71

Rādītāji “uz pareizā ceļa”

114 (44 %)

48 (68 %)

Vidējs progress virzībā uz
mērķrādītāju

46 %

64 %

Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem un 2019. gada AMPR
(1. pielikums: PPO, 73.–215. lpp).

Komisija pilnībā nekontrolē un negarantē snieguma
informācijas ticamību

1.13. AMPR un programmu pārskatu pamatā ir uzraudzības dati un programmu
novērtējumi.

Uzraudzības dati no dalībvalstīm nav pilnībā ticami, bet Komisija veic
pasākumus, lai mazinātu risku

1.14. Lielākā daļa uzraudzības datu, ko izmanto snieguma rādītājos, ir iegūti no
dalībvalstu ziņojumiem vai no datiem, ko sagatavojis par konkrēto programmu
atbildīgais ĢD. Daļu datu sagatavo Eurostat vai starptautiskas organizācijas.

1.15. Salīdzinot 2020. gada budžeta projekta programmu pārskatus ar 2021. gada

budžeta projekta pārskatiem, mēs konstatējām, ka attiecībā uz trešo daļu no visiem
mūsu izlasē iekļautajiem rādītājiem šogad ir grozīti pagājušogad jau paziņotie dati
(sk. 1.4. tabulu). Trešā daļa no šīm korekcijām pārsniedza 50 % no sākotnēji paziņotās
vērtības. Augšupējas korekcijas bija divreiz biežākas nekā lejupējas korekcijas. Šādas
biežas korekcijas, kas saistītas vai nu ar ievades kļūdu labošanu, vai atjauninātu,
precīzāku datu pieejamību, nozīmē, ka paziņotās vērtības ir jāapskata piesardzīgi.
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1.4. tabula. Trešdaļai rādītāju bija jākoriģē paziņotie dati
Gadījumi ar lejupēju korekciju par
Vairāk nekā
50 %
3%

10–50 %
5%

1–10 %
4%

Gadījumi ar augšupēju korekciju par
1–10 %

10–50 %
7%

Vairāk nekā
50 %

5%

8%

Avots: ERP, pamatojoties uz 2020. gada budžeta projekta programmu pārskatiem un 2021. gada budžeta
projekta programmu pārskatiem.

1.16. Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts (AGRI ĢD) un

Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts (REGIO ĢD) mazināja
neuzticamu datu risku. Abi ģenerāldirektorāti no dalībvalstīm ieguva datus par lielāko
daļu savu rādītāju. Mēs konstatējām, ka gan AGRI ĢD, gan REGIO ĢD veica no
dalībvalstīm saņemto datu automātiskas kvalitātes pārbaudes. Šīs pārbaudes aptvēra
tādus aspektus kā datu pilnīgums, ticamība un konsekvence. Konstatētās problēmas
tika risinātas, iesaistot attiecīgās iestādes konkrētajās dalībvalstīs.

1.17. Turklāt REGIO ĢD veica vairākas tematiskas revīzijas dalībvalstīs, galveno

uzmanību pievēršot snieguma datu ticamībai (sk. 1.1. izcēlumu). Šīs revīzijas attiecās uz
vienreizēju pasākumu 2019. gadā: kohēzijas “snieguma rezerves” piešķiršanu – budžeta
piešķīrumu prioritātēm, kuru starpposma mērķi bija sasniegti (sk. arī 3.23. punktu). To
mērķis bija mazināt risku, ka tiek ziņots nepareizs vai pārspīlēts iznākums un rezultāti,
kā dēļ varētu tikt nepareizi piešķirta snieguma rezerve. AGRI ĢD neveica salīdzināmas
revīzijas.
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1.1. izcēlums
REGIO ĢD revīzijās dalībvalstīs konstatēto problēmu piemēri saistībā
ar datu ticamību
Saistībā ar snieguma rezerves izmantošanu REGIO ĢD veica 26 revīzijas
14 dalībvalstīs. Astoņos gadījumos 6 tajās tika atklāti būtiski trūkumi, piemēram:
o

manuāla (nevis automātiska) datu apkopošana un skaidru procedūru trūkums
rādītāju datu apkopošanai un validēšanai, kā rezultātā radās kļūdas;

o

revīzijas izsekojamības trūkums;

o

atšķirības starp snieguma datiem IT sistēmās un šādu datu avotiem;

o

nepietiekami norādījumi saņēmējiem;

o

vadības apstiprinājumpārbaužu trūkums vai nepietiekamas pārbaudes.

Revīzijās tika uzsvērta arī laba prakse, piemēram:

6

o

elektroniskas platformas izveide informācijas apmaiņai starp saņēmējiem un
programmu iestādēm dažādos reģionos un starp fondiem;

o

Īpašas uzraudzības un novērtēšanas grupas izveide, kas ļauj vadošajai iestādei
iegūt un saglabāt speciālās zināšanas.

Avots: Snieguma rādītāju ticamība – atsauksmes no Eiropas Komisijas revīzijām,
novērtēšanas tīkla sanāksme, Brisele, REGIO C.3 (II revīzija), 2018. gada 20. jūnijs.
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1.18. Ģenerāldirektorātos tiek veiktas Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta (IRD)

revīzijas. Tā rezultātā uzlabojās snieguma datu ticamība.
o

AGRI ĢD snieguma novērtēšanas sistēmas 2016. gada revīzijā IRD konstatēja
nozīmīgas nepilnības mērķu noteikšanā, rādītāju izmantošanā un datu vākšanā.
Tas secināja, ka šīs nepilnības var mazināt AGRI ĢD spēju uzraudzīt un novērtēt
2014.–2020. gada kopējās lauksaimniecības politikas sniegumu un ziņot par to 7.
Kopš tā laika saskaņā ar IRD datiem AGRI ĢD ir uzlabojis8 datu vākšanu un
pieejamību, izdodot pamatnostādnes9 un publicējot vairāk datu par rādītājiem 10.

o

IRD 2019. gadā revidēja REGIO ĢD, kā arī Nodarbinātības, sociālo lietu un
iekļautības ģenerāldirektorāta (EMPL ĢD) un Jūrlietu un zivsaimniecības
ģenerāldirektorāta (MARE ĢD) veikto snieguma uzraudzību 11. Attiecībā uz
REGIO ĢD un EMPL ĢD tas konstatēja nepilnības saistībā ar snieguma datu
ticamību. IRD ieteica REGIO ĢD sniegt skaidrus norādījumus revīzijas iestādēm un
izdarīt secinājumus par pārliecības līmeni, kas izriet no to darba saistībā ar
snieguma datu ticamību 12. Reaģējot uz to, REGIO ĢD un EMPL ĢD sagatavoja
kopīgu rīcības plānu, kas pašlaik tiek īstenots. REGIO ĢD savā 2019. gada darbības
pārskatā norādīja, ka tam ir pamatota pārliecība par snieguma datu ticamību
attiecībā uz lielāko daļu programmu (71 %), bet ticamības nepilnības pastāv

7

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Gada ziņojums budžeta izpildes
apstiprinātājiestādei par 2016. gadā veiktajām iekšējām revīzijām (Finanšu regulas 99. panta
5. punkts)”, COM(2017) 497, 8. lpp.

8

Komisijas dienestu darba dokuments “Gada ziņojums budžeta izpildes apstiprinātājiestādei
par 2019. gadā veiktajām iekšējām revīzijām”, kas pievienots dokumentam “Komisijas
ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai “Gada ziņojums budžeta
izpildes apstiprinātājiestādei par 2019. gadā veiktajām iekšējām revīzijām””,
COM(2020) 268 final, 57. lpp.

9

Piemēram, norādījumu dokuments “Assessment of RDP Results: How to Prepare for
Reporting on Evaluation in 2017”, 2016.

10

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html

11

REGIO ĢD 2019. gada darbības pārskats, 46. lpp.

12

Komisijas dienestu darba dokuments “Gada ziņojums budžeta izpildes apstiprinātājiestādei
par 2019. gadā veiktajām iekšējām revīzijām”, kas pievienots dokumentam “Komisijas
ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai “Gada ziņojums budžeta
izpildes apstiprinātājiestādei par 2019. gadā veiktajām iekšējām revīzijām””,
COM(2020) 268 final, 8. lpp.
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nepietiekama revīzijas darba dēļ (26 % programmu), un ka joprojām pastāv daži
nopietni trūkumi (2 %) 13.

Regulējuma kontroles padome sniedz negatīvu atzinumu par 40 % tās
pārbaudīto novērtējumu

1.19. Novērtējums ir instruments, ar ko izvērtēt politikas darbību, piemēram,

izdevumu programmu, ietekmi. Finanšu regula 14 prasa “ex ante un retrospektīvu
izvērtējumu” visām “programmām un darbībām, kas paredz ievērojamus izdevumus”.
Tiesību aktos, ar ko izveido individuālas izdevumu programmas, parasti ir precizēts
nepieciešamo novērtējumu veids un laiks, dažos gadījumos iekļauj starpposma
novērtējumu dažus gadus pēc programmas uzsākšanas.

1.20. Novērtējumus veic ģenerāldirektorāti, kas atbild par konkrētu programmu,

un tos publicē kā Komisijas dienestu darba dokumentus. Parasti tos papildina ārējiem
ekspertiem pasūtīti pētījumi, kurus publicē kopā ar novērtējumiem. Komisija nosaka
šādu pētījumu darba uzdevumus saskaņā ar labāka regulējuma pamatnostādnēm. Šajās
pamatnostādnēs ir izklāstīti galvenie jēdzieni un principi, piemēram, prasība, lai
novērtējumi būtu balstīti uz pierādījumiem, un turpmāk uzskaitītie pieci kritēriji, kas
jāizmanto katrā novērtējumā.
o

Cik efektīva ir bijusi ES darbība?

o

Cik lietderīga ir bijusi ES darbība?

o

Cik būtiska ir ES darbība?

o

Cik saskaņota ir ES darbība gan iekšēji, gan ar citām (ES) darbībām?

o

Kāda ir darbības pievienotā vērtība?

13

REGIO ĢD 2019. gada darbības pārskats, 39. lpp.

14

Finanšu regula, 34. pants.
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1.21. Komisijas Regulējuma kontroles padome (RKP), kuras sastāvā ir četri

Komisijas augsta ranga ierēdņi (tostarp tās priekšsēdētājs) un trīs ārējas ieceltas
amatpersonas, pārbauda novērtējumu projektu kvalitāti. RKP pārbaudīja aptuveni
piektdaļu no visiem sagatavotajiem novērtējumiem 15 un sniedza sākotnēju negatīvu
atzinumu par aptuveni 40 % no tiem. Saskaņā ar RKP pašas veikto novērtējumu 16 – lai
gan tās īstenotās kontroles rezultātā bieži vien tiek uzlabots novērtējumu izklāsts vai to
secinājumu pamatotība – bieži vien tas notiek par vēlu, lai novērstu izstrādes vai
metodoloģiskos trūkumus, kas var ietekmēt ES politikas virzienu un programmu
efektivitātes, lietderības, saskaņotības, būtiskuma un ES pievienotās vērtības
novērtējumu.

Komisija skaidri nenorāda snieguma informācijas ticamību AMPR un
programmu pārskatos

1.22. Komisija skaidri nenorāda AMPR un programmu pārskatos paziņoto datu

ticamību (sk. arī mūsu 2016. gada pārskata 3.73. punkta 5. apakšpunktu). Eiropas
Parlaments 2018. gada budžeta izpildes apstiprināšanā 17 par to izteica nožēlu,
paziņojot, ka “komisāru kolēģija uzņemas vispārēju politisko atbildību par ES budžeta
pārvaldību, bet ne attiecībā uz informāciju par “sniegumu un rezultātiem””.

1.23. AMPR nav minēta datu ticamība saistībā ar konkrētiem rādītājiem.

Programmu pārskatos Komisija dažkārt formulē atrunas par atsevišķu rādītāju ticamību
vai kvalitāti. Sešiem no 258 mūsu pārbaudītajiem rādītājiem bija šādas atrunas.
Atšķirībā no gada darbības pārskatiem (sk. 1.2. izcēlumu) attiecīgajos norādījumos nav
prasīts šādas atrunas iekļaut programmu pārskatos. Tāpēc nav garantijas, ka tie aptver
visus rādītājus ar ticamības vai kvalitātes problēmām.

15

ERP apskats Nr. 2/2020 “Likumdošana Eiropas Savienībā pēc labāka regulējuma gandrīz
20 gadu garumā”.

16

Regulējuma kontroles padome, 2019. gada ziņojums.

17

Eiropas Parlamenta 2020. gada 14. maija rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama
daļa no lēmumiem par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes
apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija un izpildaģentūras (2019/2055(DEC)).
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1.2. izcēlums
Gada darbības pārskatos sniegtā pārliecība
Gada darbības pārskatos ir iekļauta attiecīgā ģenerāldirektora parakstīta ticamības
deklarācija, kurā apliecināts, ka tie sniedz ticamu, pilnīgu un pareizu priekšstatu
par stāvokli ģenerāldirektorātā/izpildaģentūrā 18. Pirms ticamības deklarācijas
parakstīšanas ģenerāldirektoram ir jānovērtē, vai rādītāju dati 19:
—

ir no starptautiski atzīta avota;

—

ir pakļauti labi izveidotam un dokumentētam datu kvalitātes kontroles
procesam;

—

ir reproducējami (t. i., nav patvaļīgi).

Ja kāds rādītājs netiek uzskatīts par uzticamu, ģenerāldirektoram būtu jāpaskaidro
nepilnības un jālemj par turpmākām darbībām, kas var ietvert turpmāku
neziņošanu par neuzticamo rādītāju, ziņošanu par to ar atrunu vai datu kvalitātes
kontroles procesa ieviešanu.

18

2019. gada darbības pārskata veidnes paraugs, 28. zemsvītras piezīme, 39. lpp.

19

2019. gada darbības pārskata veidnes paraugs, 12. pielikums, snieguma tabulas, 22. un
23. lpp.
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Augsta līmeņa snieguma ziņojumu
kvalitāte
Neraugoties uz progresu, dažu snieguma rādītāju kvalitāte
joprojām ir problēma

1.24. Objektīvu ierobežojumu dēļ snieguma rādītāji kopumā var dot tikai nepilnīgu

priekšstatu par programmas sniegumu. Ir tādi programmas snieguma aspekti, ko
rādītāji neatspoguļo vai atspoguļo nepietiekami. No otras puses, daži rādītāji nav
būtiski snieguma novērtēšanai (sk. piemērus 4.20. un 4.21. punktā), jo tie nav saistīti ar
programmas mērķiem vai tos neietekmē programmas darbības (sk. 1.4. attēlu).

1.4. attēls. Rādītāji nevar dot pilnīgu priekšstatu par sniegumu
Programmas sniegums

Snieguma rādītāji

Avots: ERP.
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1.25. Mēs pārbaudījām snieguma rādītāju kvalitāti mūsu 2018. gada pārskatā20,

pamatojoties uz 2019. gada budžeta projekta programmu pārskatiem, un norādījām uz
vairākiem jautājumiem. Mēs arī ieteicām uzlabot snieguma rādītāju kvalitāti (3.1., 3.2.,
3.3. un 3.4. ieteikums 21). Mūsu veiktā 2020. un 2021. gada budžeta projektu
programmu pārskatu analīze norāda gan uz progresu, gan uz atlikušajām problēmām.
o

Līdzsvars starp dažādiem rādītāju veidiem. Aptuveni 60 % no visiem mūsu izlasē
iekļautajiem rādītājiem ir ieguldījuma un iznākuma rādītāji. Pārējie rādītāji ir
rezultātu un ietekmes rādītāji. Tā kā rādītāji ir noteikti visam DFS periodam, mēs
šajā ziņā nevaram ziņot par uzlabojumiem. Rezultātu rādītāji ir īpaši noderīgi
programmas snieguma pastāvīgai novērtēšanai, jo tie var mazināt plaisu starp
programmas tūlītējo iznākumu un paredzamo ilgtermiņa ietekmi.

o

Jaunāko datu pieejamība. Dati par aptuveni ceturtdaļu rādītāju 2019. gada
budžeta projekta programmu pārskatos bija no 2015. gada vai agrāk, vai arī nebija
pieejami. Situācija ievērojami uzlabojās 2020. un 2021. gada budžeta projektu
programmu pārskatos. 1.5. tabulā redzams, ka pēdējos divos gados kopējais to
rādītāju īpatsvars, kuros izmantoti novecojuši dati, vai datu nebija vispār, ir
samazinājies par 18 procentpunktiem.

1.5. tabula. Mazākam skaitam rādītāju ir novecojuši dati vai datu nav
vispār
Programmu pārskati budžeta
projektam
2019

2020

2021

publicēti
2018

2019

2020

To rādītāju īpatsvars, kuriem jaunākie
pieejamie dati ir vismaz trīs gadus veci

10 %

8%

6%

To rādītāju īpatsvars, kuriem dati nav pieejami

15 %

4%

1%

KOPĀ

25 %

12 %

7%

Avots: ERP.

20

Sk. mūsu 2018. gada pārskata 3.21.–3.35. un 3.80.–3.83. punktu.

21

Sk. mūsu 2018. gada pārskata 3.85. punktu.
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o

Progresa aprēķins programmas mērķrādītāja sasniegšanā. Savā 2018. gada
pārskatā mēs konstatējām, ka vairāk nekā 40 % mūsu izlasē iekļauto rādītāju
nebija iespējams aprēķināt progresu virzībā uz mērķrādītāja sasniegšanu, jo trūka
skaitļos izteiktu bāzes vērtību, mērķrādītāju vai datu par to, kas bija sasniegts. Divi
turpmākie (2020. un 2021. gada budžeta projektu) programmu pārskati liecina par
pakāpenisku datu pilnīguma uzlabošanos. To rādītāju īpatsvars, attiecībā uz
kuriem nav iespējams aprēķināt progresu mērķrādītāja sasniegšanā, ir
samazinājies par 16 procentpunktiem. Tomēr šis īpatsvars joprojām ir ievērojams,
proti, 26 %.

o

Mērķrādītāja noteikšana. Savā 2018. gada pārskatā mēs konstatējām, ka 14 %
mūsu izlasē iekļauto rādītāju bija pieticīgi mērķrādītāji. Šajā ziņojumā mēs
aplūkojām, kā mērķrādītāji tika noteikti un atjaunināti. Mēs apzinājām četrus
galvenos mērķrādītāju noteikšanas procedūru veidus ar atšķirīgu pārredzamības
pakāpi (sk. 1.6. tabulu). Mēs arī konstatējām, ka aptuveni pusei no mūsu
pārbaudītajiem rādītājiem kopš DFS sākuma mērķrādītāji tika pārskatīti.

1.6. tabula. Mērķrādītāja noteikšanas pārredzamība
Mērķrādītāja
noteikšanas
procedūras

Pārredzamības
līmenis

Reāla pastāvēšana

Tiesību akti

Ļoti augsts

Reti, izņemot ESIF

ES starptautisko
saistību
transponēšana

Ļoti augsts

Reti, izņemot ASI

Valsts/reģionālās
programmas

Augsts

Plaši izmanto; dominē Kohēzijas fondā, ERAF,
ELFLA un AMIF.

Atbildīgais ĢD

Zems

Plaši izmanto; dominē pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020”, ESIF, ELGF, ASI un EKI

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem.

29

Neliels progress dažādu mērķu kopumu aptvērumā ziņojumos

1.26. Komisija ziņo par vairākiem atšķirīgiem mērķu kopumiem, ko ES ir noteikusi
dažādos līmeņos22 (sk. 1.5. attēlu).

1.5. attēls. ES cenšas sasniegt dažādus mērķu kopumus
BŪTISKĀKĀS ES
STARPTAUTISKĀS
SAISTĪBAS

Parīzes nolīgums
Ilgtspējīgas attīstības mērķi
Stratēģija “Eiropa 2020”

IZDEVUMI UN
REGULĒJUMS

IZDEVUMI

Eiropadome — Jauna
stratēģiskā programma 2019.–
2024. gadam

Eiropadome —
Savienības stratēģiskā
programma pārmaiņu laikā
Ž. K. Junkera vadītā Komisija —
desmit prioritātes

U. fon der Leienas vadītā
Komisija —
sešas prioritātes

Izdevumu programmu mērķi + integrētie
mērķi 2014.–2020. gada DFS
2014 2015

2016

2017

2018

Izdevumu programmu mērķi +
integrētie mērķi 2021.–2027. gada DFS

2019 2020 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Avots: ERP.

1.27. Gan programmu pārskati, gan AMPR 1. iedaļa ir veltīta ES budžeta un tā

izdevumu programmu sniegumam un ir vērsta uz šo programmu vispārīgajiem un
konkrētajiem mērķiem, kā noteikts attiecīgajos tiesību aktos. Atsevišķās, skaidri
nosakāmās iedaļās šie dokumenti arī sniedz informāciju par ES izdevumu programmu
ieguldījumu transversālo mērķu sasniegšanā (klimata politika, bioloģiskā daudzveidība
un tīrs gaiss). Tomēr ir tikai ierobežota informācija par ES izdevumu programmu
ieguldījumu dzimumu līdztiesības 23 un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas
attīstības mērķu 24 sasniegšanā. Dažkārt programmu pārskati un AMPR 1. iedaļa
attiecas arī uz stratēģijas “Eiropa 2020” pamatmērķiem un Parīzes nolīgumu.

22

Sk. arī 13. punktu mūsu informatīvajā apskatā Nr. 06/2018 “Komisijas priekšlikums
daudzgadu finanšu shēmai 2021.–2027. gadam”.

23

Pašlaik notiek revīzija par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai ES programmās.

24

Sk. arī ERP apskatu Nr. 07/2019 “Ziņošana par ilgtspēju — ES iestāžu un aģentūru stāvokļa
izvērtējums”.
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1.28. Mēs atzīmējam, ka ir notikušas svarīgas pozitīvas izmaiņas attiecībā uz mērķu

aptvērumu AMPR. Agrāk AMPR 1. pielikumā bija dots pārskats par snieguma
rādītājiem, kas saistīti ar Ž. K. Junkera vadītās Komisija desmit politikas prioritātēm (kas
atšķīrās no izdevumu programmu mērķiem). Tomēr, sākot ar šo gadu, iepriekšējais
1. pielikums ir aizstāts ar PPO, kas – tāpat kā AMPR 1. iedaļa – ziņo par izdevumu
programmu mērķiem. Tas uzlabo saskaņotību starp galveno ziņojumu un pielikumu.

AMPR un programmu pārskatos vairāk ziņots par efektivitāti,
bet mazāk – par lietderību un saimnieciskumu

1.29. LESD25 ir noteikts, ka Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm uzņemas atbildību

par budžeta izpildi, ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principus. Finanšu regulā 26
šie principi ir definēti šādi:
o

efektivitāte – attiecas uz to, kādā mērā ar veiktajiem pasākumiem ir sasniegti
izvirzītie mērķi;

o

lietderība – labākā attiecība starp izmantotajiem resursiem, veiktajiem
pasākumiem un mērķu sasniegšanu;

o

saimnieciskums – princips, kurš nosaka, lai resursi, tiktu darīti pieejami noteiktā
laikā, pienācīgā apjomā un kvalitātē un par labāko cenu.

1.30. AMPR un programmu pārskatos nav vienlīdzīgi aptverti trīs pareizas finanšu
pārvaldības aspekti.
o

Programmu pārskatos galvenā uzmanība ir pievērsta programmu efektivitātes
aspektiem. Tie sniedz zināmu informāciju par lietderību, taču ne sistemātiski.
Informācija par saimnieciskumu aprobežojas tikai ar datiem par katrai
programmai iztērētajām summām. Programmu pārskatos ir arī atsauce uz
neseniem novērtējumiem, kuriem programmu efektivitāte un lietderība ir obligāti
kritēriji (sk. 1.20. punktu).

25

LESD, 317. pants.

26

Sk. Finanšu regulas 33. panta 1. punkta a)–c) apakšpunktu.
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o

AMPR 1. iedaļā ir kodolīgi aptvertas izdevumu programmas, kurām katrā
DFS kategorijā ir lielākais budžeta piešķīrums. Tajā ir izskaidrotas galvenās
programmu iezīmes un virzība uz vispārīgo mērķu sasniegšanu, vienlaikus
uzsverot gada laikā veikto darbību piemērus. Atsauces uz sniegumu parasti ir
vispārīgas un neaptver lietderību un saimnieciskumu. PPO, kas ir AMPR pielikums,
ir sīkāk izstrādāts, un katrai izdevumu programmai ir atvēlētas dažas lappuses.
Tāpat kā programmu pārskatos, arī PPO galvenā uzmanība ir pievērsta
efektivitātei.

AMPR un programmu pārskatos atšķirīgā mērā tiek skaidrots
konteksts un ārējie faktori

1.31. ES izdevumu programmas ir pakļautas ārēju faktoru ietekmei, kas var dažādā

mērā ietekmēt to rezultātus un ietekmi. Tie ietver līdzīgu valstu, reģionālo un vietējo
publisko izdevumu programmu pastāvēšanu ES dalībvalstīs vai valstīs, kas nav
ES dalībvalstis, un plašāku to darbību ekonomisko, sociālo, vides un drošības
kontekstu. Mēs pārbaudījām, cik lielā mērā augsta līmeņa ziņojumos ir izskaidroti
attiecīgie ārējie faktori un to ietekme uz sniegumu.

1.32. Mūsu analīzē iegūtā aina bija neviendabīga. Programmu pārskatos un PPO

bija iekļauta diezgan ierobežota informācija par ārējiem faktoriem saistībā ar
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF),
Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai (ELFLA) un Kohēzijas fondu. Tomēr saistībā ar attīstības sadarbības
instrumentu (ASI), Eiropas kaimiņattiecību instrumentu (EKI), Patvēruma, migrācijas un
integrācijas fondu (AMIF) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) tajos bija
paskaidrots, kā ārējie faktori ietekmē to vispārējo darbības kontekstu un mērķu
sasniegšanu, kā ilustrēts labas prakses piemērā 1.3. izcēlumā.
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1.3. izcēlums
PPO un programmu pārskatos (EKI) vērā ņemto ārējo faktoru piemēri
“Ārējie faktori, piemēram, politiskā nestabilitāte un drošības situācija, kavē
progresu dienvidu kaimiņreģionos. Sadarbība ar Ziemeļāfrikas partnervalstīm ir
sarežģīta un atkarīga no situācijas attīstības, jo īpaši Lībijā. Tuvo Austrumu reģionā
notiekošo konfliktu, nedrošības un sliktas pārvaldības ietekme destabilizē
ES partnerus, traucē tirdzniecību un ieguldījumus un ierobežo iedzīvotāju iespējas.
Lielais bēgļu un pārvietoto personu skaits saasina visus šos strukturālos
trūkumus.” 27
“Kopumā tendence kaimiņreģionos ir svārstījusies, bet ir vērojams uzlabojums
salīdzinājumā ar atsauces scenāriju. Ir arī daudz ārēju faktoru, kas var ietekmēt
kopējos vērtējumus (piemēram, politiskā nestabilitāte, drošības situācija u. c.), kas
šos rādītājus padara par tādiem, ko ES rīcība ietekmē tikai netieši.” 28

Komisija ir sākusi veikt sistemātiskus snieguma novērtējumus

1.33. Jaunākajā augsta līmeņa ziņojumu kopumā, kas tika publicēts 2020. gada

jūnijā, bija ieviestas jaunas iedaļas, kuras bija veltītas pieejamās snieguma informācijas
analīzei par katru programmu.
o

Programmu pārskatos šīs iedaļas nosaukums ir “Programmas sniegums”. Komisija
uzskata, ka tā “ir paredzēta, lai kodolīgā veidā dotu galveno snieguma informāciju,
(..) lai dotu kopsavilkumu par programmas līdzšinējo sniegumu” 29.

o

Komisija katrai programmai ieviesa līdzīgas iedaļas (“Snieguma
novērtējums”) PPO. Analīze būtībā ir tāda pati kā programmu pārskatos, bet
parasti tā ir īsāka un ne tik izvērsta.

27

EKI PPO, 2020. gada jūnijs, 183. lpp.

28

EKI 2021. gada budžeta projekta programmu pārskats, 1. konkrētais mērķis, 2. rādītājs
“EKI svērtais vērtējums, kas balstīts uz astoņiem ārējiem avotiem”, 11. lpp.

29

Sk. budžeta apkārtrakstu par 2020. gadu, 78. lpp.; III iedaļa. 3. “Performance information assessment of the performance of the programme”.
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1.34. Daudzos gadījumos šī analīze ļauj izdarīt secinājumus par progresu

programmu mērķu sasniegšanā, kas panākts līdz konkrētam laikam. Mēs uzskatām, ka
tas ir nozīmīgs pozitīvs solis ceļā uz skaidrāku, pārredzamāku un visaptverošāku gada
ziņošanu par programmu sniegumu.

Jaunie snieguma novērtējumi tikai daļēji aptver konkrētus mērķus

1.35. Mēs pārbaudījām, vai jaunās snieguma iedaļas programmu pārskatos aptver

visus programmu mērķus. Mēs konstatējām, ka programmu pārskati sniedz analīzi par
visiem programmu vispārīgajiem mērķiem. Tomēr tie ne vienmēr pievēršas konkrētiem
programmu mērķiem ar vienādu aptvēruma līmeni, kas svārstās no pilnīga (piemēram,
attiecībā uz ASI un ELFLA) līdz daļējam (piemēram, attiecībā uz ELGF, EKI un
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”).

Snieguma iedaļās ne vienmēr ir iekļauta izvērsta analīze

1.36. Saskaņā ar Komisijas norādījumiem snieguma iedaļās būtu jāiekļauj galvenie

sasniegumi, galvenās izpildes problēmas un paskaidrojums par jebkādām novirzēm no
starpposma mērķiem un mērķrādītājiem. Dažās no analizētajām snieguma iedaļām bija
ievēroti šie norādījumi, un tās sniedza plašāku priekšstatu par sniegumu. Dažas citas
bija mazāk informatīvas, jo tās pievērsās gandrīz tikai rādītājiem vai ietvēra veikto
darbību aprakstus, bet tas nesniedz lasītājam informāciju par programmas sniegumu.

Daži secinājumi par sniegumu nav skaidri

1.37. Snieguma novērtējumiem būtu jāļauj lasītājiem veidot viedokli par to, vai

programma ir uz pareizā ceļa, lai līdz īstenošanas perioda beigām sasniegtu mērķus.
Šajā ziņā var palīdzēt skaidri secinājumi par vispārīgajiem un konkrētajiem mērķiem.
Mūsu pārbaudītās snieguma iedaļas šajā ziņā bija atšķirīgas: dažas no tām bija labi
strukturētas un ietvēra skaidrus secinājumus, savukārt citas bija grūtāk uztvert, tās bija
mazāk informatīvas, kā redzams 1.4. izcēlumā.
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1.4. izcēlums
Skaidri formulēta secinājuma piemērs
ERAF PPO, vispārīgais mērķis
“Programmas vispārējo sniegumu var uzskatīt par apmierinošu. Lai gan lielākā daļa
rādītāju uzrāda rezultātus, kas ir zemāki par 50 % no 2023. gada mērķvērtības,
pastāvīgi pozitīvās tendences attiecībā uz gandrīz visiem mērķiem ļauj mums
apgalvot, ka ERAF stabili atrodas uz pareizā ceļa, lai sasniegtu mērķrādītājus.
o

Ja rādītāji uzrāda sliktus rezultātus, to bieži var saistīt ar programmas lēno
uzsākšanu un laika nobīdi starp projektu investīciju lēmumiem un
rezultātiem. Tā kā projektu atlases līmenis ir augsts, rezultāti, visticamāk,
uzrāda aizvien pozitīvāku tendenci programmas perioda beigās, un tas
nozīmē, ka jau novērotās tendences kļūs skaidrākas.

o

Joprojām pastāv problēmas saistībā ar projektu atlases līmeni un ziņotajiem
sasniegumiem. Tie nav palielinājušies līdz paredzētajai pakāpei dažās
investīciju jomās, tādās kā atsevišķas dzelzceļa investīcijas, viedo energotīklu
izmantotāji, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, atkritumu pārstrādes
jauda un zemes atjaunošana, kas, iespējams, mazina pozitīvo rezultātu
pieaugumu. Pašreizējā programmas īstenošanas vidusposmā, iespējams, vēl
var mazināt ilgtermiņa ietekmi.”

Neskaidra secinājuma piemērs (pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
PPO)
Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” PPO
Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” programmu pārskatu snieguma iedaļā ir
iekļauti secinājumi par katru prioritāro jomu jeb “pīlāru”, nevis par konkrētiem
mērķiem.
“Zinātnes izcilība – virzās uz mērķrādītāju sasniegšanu un, visticamāk, tos
sasniegs”.
“Vadošā loma rūpniecībā – darbības labi virzās uz priekšu”.
“Sabiedrības problēmu risināšana – progress ir cerīgs”.
Šie secinājumi ir vispārīgi un neskaidri. Tie neļauj lasītājam saprast, vai trīs pīlāros
ietvertie mērķi, iespējams, tiks sasniegti, un, ja netiks, tad kāpēc.
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Ziņojumi kļūst līdzsvarotāki

1.38. Savā 2016. gada pārskatā mēs ieteicām30 Komisijai labāk līdzsvarot ziņošanu

par sniegumu, norādot informāciju par galvenajām problēmām, kas saistītas ar
rezultātu sasniegšanu. Komisijas norādījumi par tās 2019. gada darbības pārskatiem un
par 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem ir atjaunināti, lai atspoguļotu
šo ieteikumu 31.

1.39. Tomēr AMPR pamattekstā sniegtā informācija par sniegumu joprojām ir

vērsta uz augsta līmeņa, parasti pozitīviem, ne tik līdzsvarotiem vēstījumiem. Tomēr
programmu pārskati un PPO tagad iekļauj snieguma informāciju līdzsvarotāk nekā
iepriekš, iekļaujot gan pozitīvos, gan negatīvos elementus (sk. 1.5. izcēlumu). Tomēr
līdzsvarotības pakāpe dažādās programmās joprojām ir atšķirīga, un ir iespējami
turpmāki uzlabojumi.

30

Mūsu 2016. gada pārskats, 3. nodaļas 2. ieteikums.

31

Sk. 2021. gada budžeta apkārtrakstu “Standing Instructions” (2019. gada 20. decembris),
77. lpp., un instrukcijas attiecībā uz 2019. gada darbības pārskatu sagatavošanu, 4. un
10. lpp.
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1.5. izcēlums
Līdzsvarotas ziņošanas piemēri programmu pārskatos un PPO
2021. gada budžeta projekta ASI programmu pārskati, 682. lpp.: “Attiecībā uz
panākumiem otrā konkrētā mērķa sasniegšanā, kas saistīts ar demokrātijas,
tiesiskuma, labas pārvaldības un cilvēktiesību nostiprināšanu, rādītāji liecina par
mazāk iepriecinošu situāciju. Pasaules Bankas tiesiskuma vērtējums norāda, ka
kopš 2014. gada situācija ir pastāvīgi pasliktinājusies. Attiecībā uz sieviešu
īpatsvaru valstu parlamentos nelielais progress, kas tika panākts no 2015. līdz
2018. gadam, 2019. gadā tika dzēsts.”
2021. gada budžeta projekta ELGF programmu pārskats, 354. lpp.: “Neraugoties uz
KLP pozitīvo ieguldījumu ES lauksaimniecības nozares vidiskā snieguma
uzlabošanā, joprojām pastāv būtiskas vides problēmas. ES ir apņēmusies vēl vairāk
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas; galvenie dabas resursi, proti, augsne,
gaiss un ūdens, joprojām daudzviet ir apdraudēti; pieejamie rādītāji par
lauksaimniecības un mežu biodaudzveidību joprojām nerada optimistisku
priekšstatu. ES iedzīvotāji sagaida, ka KLP nodrošinās spēcīgāku ieguldījumu vides
un klimata aizsardzībā. Turklāt ir jāuzlabo politikas efektivitāte un mērķtiecība.”

Mazāk līdzsvarotas ziņošanas piemēri programmu pārskatos un PPO
2021. gada budžeta projekta un 2019. gada PPO pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” programmas pārskats ir mazāk līdzsvarots. Snieguma
novērtējums un tā secinājumi pievēršas gandrīz tikai programmas pozitīvajiem
sasniegumiem, un tajos nav minētas problēmas un rādītāji, kas liecinātu par
mazāku progresu vai mērķiem, kuri, visticamāk, netiks sasniegti.
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Secinājumi un ieteikumi
1.40. Komisijas ziņošana par ES izdevumu programmu sniegumu, izmantojot

AMPR, PPO un programmu pārskatus, turpina uzlaboties (sk. 1.5.–1.7. punktu). Nesen
PPO, kurā ir iekļauta rādītāju izlase no programmu pārskatiem, ir kļuvis par
AMPR pielikumu. Tas ir padarījis ziņošanu par ES budžeta sniegumu saskaņotāku. Mēs
konstatējām, ka 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatos (nākamās DFS
perioda pirmais gads) turpinājās ziņošana par snieguma rādītājiem, kas saistīti ar
pašreizējo DFS. Tas ir uzlabojums salīdzinājumā ar Komisijas snieguma ziņojumiem, kas
tika publicēti pašreizējās DFS perioda pirmajos gados un kas neaptvēra iepriekšējā DFS
programmu sniegumu.

1.41. Komisija sagatavo snieguma ziņojumus, izmantojot labas procedūras

(sk. 1.8.–1.12. punktu). Izmantojot katru gadu atjauninātas pamatnostādnes un
instrukcijas, Komisijas centrālie dienesti veicina konsekventu pieeju, tostarp izmanto
virkni svarīgu avotu (arī ERP ziņojumus), sagatavo kvalitātes pārskatus un nosaka
skaidrus termiņus nolūkā nodrošināt savlaicīgu publicēšanu.

1.42. Komisija pilnībā nekontrolē un negarantē snieguma informācijas ticamību,

bet veic pasākumus konkrētās politikas jomās, lai mazinātu attiecīgos riskus (sk. 1.13.–
1.23. punktu). Uzraudzības dati, ko izmanto snieguma rādītāju vajadzībām, nav pilnībā
ticami. Komisija veic automatizētas dalībvalstu datu pārbaudes un revīzijas, lai
mazinātu neuzticamu datu risku. Uz novērtējumiem attiecas labāka regulējuma
pamatnostādnes, un aptuveni piektās daļas kvalitāti pārbauda arī Regulējuma
kontroles padome (RKP). Aptuveni 40 % no tiem sākotnēji saņem negatīvu atzinumu.
RKP vērtē, ka tās īstenotās kontroles rezultātā bieži vien tiek uzlabots novērtējumu
izklāsts un to secinājumu pamatotība, bet bieži vien tas notiek par vēlu, lai novērstu
izstrādes vai metodoloģiskos trūkumus.

1.43. Dažu snieguma rādītāju kvalitāte joprojām ir problemātiska, neraugoties uz

nesenajiem panākumiem (sk. 1.24. punktu). Mūsu 2018. gada pārskata 3. nodaļā mēs
apskatījām snieguma rādītāju kvalitāti un ziņojām par problēmām, kas saistītas ar
rādītāju atlasi, jaunāko datu pieejamību, mērķvērtību sasniegšanā panāktā progresa
aprēķināšanu un mērķvērtību noteikšanu. Lai gan šīs problēmas joprojām pastāv, mēs
konstatējām, ka jaunākie dati tagad ir arvien vairāk pieejami.
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1.44. Komisijas snieguma ziņojumos skaidrāk aplūkoti dažādi mērķu kopumi

(sk. 1.26. un 1.27. punktu). Gan programmu pārskati, gan AMPR ziņo galvenokārt par
izdevumu programmu mērķiem, kas noteikti nozaru tiesību aktos. Tomēr tie attiecas
arī uz dažādiem transversāliem mērķiem skaidri nosakāmās atsevišķās iedaļās. Ieviešot
PPO kā AMPR pielikumu, ir kļuvis skaidrāks ziņojumā liktais uzsvars uz izdevumu
programmu sniegumu.

1.45. Augsta līmeņa ziņojumos galvenā uzmanība ir pievērsta efektivitātei, savukārt

citi pareizas finanšu pārvaldības aspekti – lietderība un saimnieciskums – ir aplūkoti
mazākā mērā (sk. 1.29. un 1.30. punktu). ES izdevumu programmu sniegumu ietekmē
ārēji faktori. Programmu pārskatos un gada pārvaldības un snieguma ziņojumā šādi
faktori un to ietekme uz programmu sniegumu ne vienmēr ir paskaidrota (sk. 1.31. un
1.32. punktu).

1.46. Gan programmu pārskatos, gan PPO tagad ir iekļautas iedaļas, kas veltītas

programmu snieguma novērtējumiem (sk. 1.33.–1.37. punktu). Tas ir nozīmīgs pozitīvs
solis ceļā uz skaidrāku, pārredzamāku un visaptverošāku gada ziņošanu par
programmu sniegumu. Tomēr šo novērtējumu kvalitāte atšķiras. Lai gan daži no tiem ir
labi strukturēti, sniedz vajadzīgo detalizēto informāciju un ļauj izdarīt skaidrus
secinājumus, citi ir grūtāk uztverami un mazāk informatīvi.

1.47. Komisijas ziņošana par sniegumu kļūst līdzsvarotāka (sk. 1.38. un

1.39. punktu). Gan programmu pārskati, gan AMPR papildina ziņojumus par
programmu sasniegumiem ar informāciju par jomām, kurās programmas atpaliek un
joprojām pastāv problēmas. Līdzsvarotības pakāpe dažādās programmās joprojām ir
atšķirīga, un šajā aspektā ir iespējami turpmāki uzlabojumi. Turklāt AMPR pamattekstā
(1. iedaļā) dotā informācija par sniegumu ir vērsta uz augsta līmeņa vēstījumiem, kuri ir
mazāk līdzsvaroti nekā detalizētāks pārskats, kas iekļauts PPO un programmu
pārskatos.

1.48. Pamatojoties uz saviem secinājumiem par 2019. gadu, mēs sniedzam

turpmāk minētos ieteikumus.
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1. ieteikums
Komisijai būtu jāturpina ziņot par ES izdevumu programmu sniegumu vismaz tik ilgi,
kamēr tiek veiktas ievērojamas maksājumu summas saistībā ar konkrētu DFS periodu,
t. i., pēc attiecīgā DFS perioda beigām. Tāpēc kādu laiku pēc nākamās DFS programmu
uzsākšanas Komisijai paralēli būtu jāziņo par divu programmu kopumu sniegumu.
Termiņš: sākot no 2022. gada budžeta projekta programmu pārskatiem un
2020. gada AMPR.

2. ieteikums
Komisijai būtu vēl vairāk jāuzlabo programmu pārskatos un gada pārvaldības un
snieguma ziņojumā iekļautās snieguma informācijas ticamība (piemēram, veicot
kvalitātes pārbaudes, apmainoties ar labu praksi un sniedzot norādījumus programmu
pārskatu sagatavošanai) un sistemātiski jānorāda atklātās problēmas.
Termiņš: sākot no 2023. gada budžeta projekta programmu pārskatiem un
2021. gada AMPR.

3. ieteikums
Komisijai būtu jānodrošina, ka tiek izplatīta RKP pārbaudēs gūtā pieredze, lai
turpmākajos novērtējumos izvairītos no nepilnībām, jo īpaši attiecībā uz izstrādi un
metodiku.
Termiņš: no 2021. gada.

4. ieteikums
Lai palielinātu pārredzamību, Komisijai programmu pārskatos būtu jāpaskaidro, kā tika
noteiktas rādītāju mērķvērtības un no kurienes ir iegūti pamatā esošie dati.
Termiņš: sākot no 2022. gada budžeta projekta programmu pārskatiem un
2020. gada AMPR.
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5. ieteikums
Komisijai savos snieguma ziņojumos būtu jāiekļauj:
a)

sīkāka analīze par programmu lietderību un saimnieciskumu, kad informācija kļūst
pieejama;

b)

sistemātiskāka to nozīmīgo ārējo faktoru analīze, kuri ietekmē programmu
sniegumu;

c)

skaidri novērtējumi attiecībā uz visiem paziņotajiem snieguma rādītājiem par to,
vai tie ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu mērķrādītājus;

d)

skaidri un līdzsvaroti snieguma novērtējumi, kas pietiekami detalizēti aptver visus
programmas mērķus.

Termiņš: sākot no 2023. gada budžeta projekta programmu pārskatiem un
2021. gada AMPR.
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Pielikumi
1.1. pielikums. Ieteikumu īstenošanas pārbaude
ERP analīze par panākto virzību
Gads

ERP ieteikums

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

1. ieteikums. Racionalizēt ziņošanu
par darbības rezultātiem

2016

a) Turpināt samazināt mērķu un
rādītāju skaitu, ko Komisija
izmanto dažādajiem darbības
rezultātu ziņojumiem, un
pievērsties tiem, kuri vislabāk mēra
ES budžeta darbības rezultātus.
Sagatavojot nākamo daudzgadu
finanšu shēmu, Komisijai jāierosina
mazāks skaits piemērotāku rādītāju
nākamās paaudzes programmu
tiesiskajam regulējumam. Šajā
kontekstā tai arī jāapsver to
rādītāju svarīgums, par kuriem
informāciju nevar iegūt, kamēr nav
pagājuši vairāki gadi.

X

1. ieteikums. Racionalizēt ziņošanu
par darbības rezultātiem
2016

b) Sniegt finanšu informāciju tādā
veidā, kas ļauj to salīdzināt ar
informāciju par darbības
rezultātiem, lai saikne starp
izdevumiem un darbības
rezultātiem būtu skaidra.

X

1. ieteikums. Racionalizēt ziņošanu
par darbības rezultātiem
2016

c) Izskaidrot un uzlabot vispārējo
saskaņotību starp diviem mērķu un
rādītāju kopumiem programmām,
no vienas puses, un
ģenerāldirektorātiem, no otras
puses.

X

Īstenots
dažos
aspektos

Nav
īstenots
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ERP analīze par panākto virzību
Gads

ERP ieteikums

2016

2. ieteikums. Labāk līdzsvarot
ziņošanu par darbības rezultātiem,
pamatziņojumos par darbības
rezultātiem skaidri izklāstot
informāciju par galvenajiem
sarežģījumiem, ar kuriem nākas
sastapties, lai sasniegtu rezultātus.

2016

3. ieteikums. Darbības rezultātu
ziņojumus padarīt vēl vienkāršākus
lietošanā, plašāk izmantojot tādas
metodes un instrumentus kā
grafiki, kopsavilkuma tabulas,
krāsu kodi, infografiki un
interaktīvās tīmekļa vietnes.

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots
dažos
aspektos

X

X

4. ieteikums. Uzskatāmāk
demonstrēt novērtēšanas rezultātu
labu izmantojumu,
2016

a) prasot, lai novērtējumos
vienmēr būtu iekļauti secinājumi,
ar kuriem saistībā iespējama rīcība,
vai ieteikumi, kuru īstenošanu
Komisijai vēlāk jāpārbauda.

X

4. ieteikums. Uzskatāmāk
demonstrēt novērtēšanas rezultātu
labu izmantojumu,
2016

b) veicot vai uzdodot veikt jaunu
pētījumu par novērtējumu
izmantošanu un ietekmi, tostarp
savlaicīgumu, iestādē.

X

2016

5. ieteikums. Pamatziņojumos par
darbības rezultātiem norādīt, vai,
saskaņā ar rīcībā esošajām ziņām,
sniegtā informācija par darbības
rezultātiem ir pietiekami
kvalitatīva.

X

2016

6. ieteikums. Atvieglot piekļuvi
informācijai par darbības
rezultātiem, izstrādājot īpašu
tīmekļa portālu un
meklētājprogrammu.

X

Nav
īstenots
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2. nodaļa
Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai

44

Saturs
Punkts

Ievads

2.1.–2.2.

Tvērums un pieeja

2.3.–2.6.

“Apvārsnis 2020”
Programmas “Apvārsnis 2020” mērķis un darbība
Publicētā snieguma informācija

2.7.–2.39.
2.7.–2.9.
2.10.

Programmas “Apvārsnis 2020” izpildes novērtēšana,
balstoties uz publicēto snieguma informāciju

2.11.–2.35.

Vispārīgas piezīmes

2.11.–2.19.

Vienkāršošana sekmē efektivitāti

2.14.

Pārrobežu sadarbība pētniecības jomā nodrošina
pievienoto vērtību

2.15.

Programmas “Apvārsnis 2020” popularitāte nozīmē,
ka var tikt noraidīti labi priekšlikumi

2.16.–2.17.

Triju pīlāru struktūra uzlabo programmas
“Apvārsnis 2020” saskaņotību

2.18.

Ir grūti novērtēt pētniecības un inovācijas efektivitāti

2.19.

Zinātnes izcilība

2.20.–2.23.

Atbalsts izcilībai un mobilitātei sniedz ieguvumus
Eiropas pētniecībai

2.22.

Programma “Apvārsnis 2020” rada pievienoto vērtību,
ko nodrošina sniegtā atbalsta unikalitāte un Eiropas mērogs

2.23.

Vadošā loma rūpniecībā

2.24.–2.28.

Inovāciju atbalsts ir populārs, taču MVU saskaras ar šķēršļiem

2.27.

Īpaša ES pievienotā vērtība, ko nodrošina kritiskā masa

2.28.

Sabiedrības problēmu risināšana

2.29.–2.31.

Sabiedrības problēmu risināšana

2.31.

Darījumu snieguma pārbaudes rezultāti

2.32.–2.35.

Secinājumi

2.36.–2.39.
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ESIF

2.40.–2.71.

ESIF mērķis un darbība

2.40.–2.46.

Publicētā snieguma informācija

2.47.

ESIF izpildes novērtēšana, balstoties uz publicēto
snieguma informāciju

2.48.–2.67.

ESIF finansēto projektu aplēstais mobilizētais ieguldījums
ir gandrīz sasniedzis mērķrādītāju, bet ne vienmēr
ir attiecināms tikai uz ESIF

2.54.–2.55.

ESIF nodrošināja kapitālu gadījumos, kad tirgus to nebūtu spējis,
bet tirgus tomēr būtu varējis apmierināt dažas ESIF investīcijas

2.56.–2.61.

ESIF ir darbojies kā dažu ES programmu pastiprinājums,
taču ar dažām programmām tas ir uz laiku pārklājies

2.62.–2.63.

Komisija ir pārvaldījusi galvojuma fondu, piemērojot
pareizas finanšu pārvaldības principus

2.64.

Pastāvīgi centieni uzlabot ESIF ģeogrāfisko sadalījumu

2.65.–2.67.

Secinājumi

2.68.–2.71.

Pielikumi
2.1. pielikums. Programmas “Apvārsnis 2020” un ESIF mērķi
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Ievads
2.1. DFS izdevumu kategorijā “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai”

finansēto 23 programmu mērķis ir veicināt iekļaujošu sabiedrību, sekmēt izaugsmi un
radīt nodarbinātību ES. Vislielākie izdevumi ir paredzēti programmā “Apvārsnis 2020”,
kas atbalsta pētniecību un inovācijas, un programmā “Erasmus+”, kura atbalsta
izglītību, apmācību, jaunatnes jautājumus un sportu. No šī DFS izdevumu kategorija
finansē arī lielus infrastruktūras ieguldījumus tādās programmās kā Eiropas
infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) un kosmosa programmās Galileo
(ES globālā navigācijas satelītu sistēma) un EGNOS (Eiropas Ģeostacionārās navigācijas
pārklājuma dienests). Šajā DFS izdevumu kategorijā ietilpst arī uzaicinājumi iesniegt
priekšlikumus saistībā ar Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) galvojuma fondu,
kā arī dažādu citu programmu finansējums.

2.2. Kopējie plānotie izdevumi šajā izdevumu kategorijā 2014.–2020 gada periodā ir

142,1 miljards EUR, no kuriem 83,3 miljardi EUR bija izmaksāti līdz 2019. gada beigām
(sk. 2.1. attēlu).

2.1. attēls. Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai: 2014.–
2019. gada maksājumi pašreizējām DFS saistībām kā daļa no visiem
maksājumiem un to sadalījums
(mljrd. EUR)

Konkurētspēja
83,3
(13,1 %)

“Apvārsnis 2020”
41,3 (49,6 %)
EISI
9,9 (11,9 %)

635,9 mljrd.
EUR

Erasmus+
8,2 (9,8 %)
ESIF
6,5 (7,8 %)
Citas programmas
17,4 (20,9 %)

Avots. ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem.
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Tvērums un pieeja
2.3. Papildinājumā ir aprakstīta šīs nodaļas pārbaudes un revīzijas darba metodika.
2.4. Analīzei mēs izraudzījāmies divas programmas: “Apvārsnis 2020” un ESIF. Mūsu
izvēli pamato tas, ka šīs divas programmas veido 47,2 % no kopējā budžeta
maksājumiem šai DFS izdevumu kategorijai un pēdējos gados mēs par tām esam
sagatavojuši īpašos ziņojumus. Attiecībā uz programmu “Apvārsnis 2020” mēs
novērtējām arī Komisijas ziņojumus par 62 projektu sniegumu.

2.5. 2.1. pielikumā ir uzskaitīti visi programmas “Apvārsnis 2020” un ESIF mērķi un

iezīmēti mūsu izlasē iekļautie. Kopumā izlasē bija iekļauti seši programmas “Apvārsnis
2020” mērķi un viens ESIF mērķis.

2.6. Šī nodaļa lielā mērā balstās uz Komisijas sniegtās informācijas caurskatīšanu,
kas pēc iespējas papildināta ar mūsu pašu revīzijas konstatējumiem un pārbaudes
ziņojumiem. Tekstā mēs atsaucamies uz saviem avotiem.
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“Apvārsnis 2020”
Programmas “Apvārsnis 2020” mērķis un darbība

2.7. “Apvārsnis 2020” ir ES programma pētniecībai un inovācijai. Tā ir pasaulē

lielākā starptautiskā pētniecības finansēšanas programma un septiņu gadu laikā
(2014.–2020. gads) tā dara pieejamu finansējumu aptuveni 80 miljardu EUR apmērā.

2.8. Programmas “Apvārsnis 2020” vispārīgais mērķis ir veidot uz zināšanām un

inovāciju balstītu sabiedrību un ekonomiku visā Savienībā, vienlaikus veicinot
ilgtspējīgu attīstību. Programmu “Apvārsnis 2020” veido trīs galvenie pīlāri (savstarpēji
pastiprinošas prioritātes), proti, zinātnes izcilība, vadošā loma rūpniecībā un
sabiedrības problēmu risināšana. No programmas 18 konkrētajiem mērķiem mēs
pievērsāmies sešiem (sk. 2.1. tabulu), pa diviem no katra pīlāra.

2.1. tabula. Izlasē iekļautie programmas “Apvārsnis 2020” konkrētie
mērķi
“Apvārsnis
2020”
pīlārs
Zinātnes
izcilība

Vadošā
loma
rūpniecībā

Sabiedrības
problēmu
risināšana

Izlasē iekļautais konkrētais mērķis
1. konkrētais mērķis. Eiropas Pētniecības padome (EPP) — progresīvu
pētījumu stiprināšana
3. konkrētais mērķis. Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās
darbības — prasmju, apmācības un karjeras attīstības stiprināšana
5. konkrētais mērķis. Eiropas vadošās lomas rūpniecībā veicināšana ar
pētniecību, tehnoloģiju attīstību, demonstrējumiem un inovācijām
7. konkrētais mērķis. Pastiprināt inovāciju mazajos un vidējos
uzņēmumos (MVU)
8. konkrētais mērķis. Visu iedzīvotāju veselības un labklājības
uzlabošana visa mūža garumā
10. konkrētais mērķis. Pāreja uz uzticamu, cenas ziņā pieejamu,
sabiedrībā pieņemtu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu energosistēmu

Avots. Regula (ES) Nr. 1291/2013 un programmu pārskati 2021. gada budžeta projektam.

2.9. 2.2. attēlā īsi aplūkota programma “Apvārsnis 2020” un tās priekšvēsture,
balstoties uz attiecīgajiem tiesību aktiem un Komisijas dokumentiem.
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2.2. attēls. Programmas “Apvārsnis 2020” pārskats
Vajadzības
Eiropas Savienībā:
• Pētniecības un inovāciju
nepietiekams ieguldījums
sabiedrības problēmu
risināšanā
• Uzņēmumu nepietiekama
vadošā loma tehnoloģiju jomā
un inovācijas kapacitāte
• Nepieciešamība stiprināt
zinātnisko bāzi
• Nepietiekama pārrobežu
koordinācija

Mērķi
Programmas “Apvārsnis 2020”
vispārīgais mērķis ir veidot uz
zināšanām un inovāciju balstītu
sabiedrību un ekonomiku visā
Savienībā, vienlaikus
veicinot ilgtspējīgu attīstību.
Tai ir 18 konkrētie mērķi, no
kuriem 14 ietilpst vienā no trim
pīlāriem, kas ir zinātnes izcilība,
vadošā loma rūpniecībā un
sabiedrības problēmu risināšana.
Pārējie konkrētie mērķi attiecas uz,
piemēram, “līdzdalības
paplašināšanu” ES un JRC un EIT.
Mēs atlasījām sešus konkrētos
mērķus dziļākai analīzei, pa diviem
no katra no trim pīlāriem.

•

•
•
•

Ieguldījums
Finansiālais atbalsts netiešām
darbībām: dotācijas,
apbalvojumi, iepirkumi un
finanšu instrumenti
Finansiālais atbalsts tiešām
darbībām, ko veic JRC
Ekspertu grupu, pētījumu un
pasākumu finansiālās izmaksas
Programmu pārvaldība (EK IT,
tehniskie un administratīvie
izdevumi, tostarp saziņai)

Konteksts un ārējie faktori
ES konteksts
Vairākas citas ES rīcībpolitikas un
programmas, piemēram,
• Eiropas Stratēģisko investīciju
fonds (ESIF)
• ESI fondi (struktūrfondi)
• Kopējā lauksaimniecības
politika
• COSME maziem un vidējiem
uzņēmumiem
• Erasmus+
• ES ārpolitika un attīstības
politika
Dalībvalstu konteksts
Dalībvalstu politika, tiesību akti
un/vai tiesiskais regulējums
Ārējie faktori
• Sociālekonomiskie apstākļi, kas
ietekmē finansējuma (publiskā
un privātā) pieejamību ES,
valsts, reģionālā vai vietējā
līmenī
• Enerģijas un izejvielu cenu
svārstīgums
• Starptautiski nolīgumi, konkrēti
ANO 2030. gada IAM

Procesi
Dalībnieki
Programmas “Apvārsnis 2020”
pārvaldību un īstenošanu
nodrošina 29 dažādas struktūras,
tostarp:
• Desmit Komisijas
ģenerāldirektorāti
• Četras izpildaģentūras
• Piecas publiskā-publiskā sektora
partnerības
• Astoņas publiskā-privātā
sektora partnerības
• EIT
• EIB un EIF
Pārvaldības veids un
Darbības
Finansēšanas iespējas (tiešā
pārvaldība) programmā “Apvārsnis
2020” ir izklāstītas daudzgadu
darba programmās, kas aptver
lielāko daļu pieejamā atbalsta.
Darba programmas prioritāšu
noteikšanā ietver ES politikas
mērķus.

Plānotais iznākums
Ietekme
Zinātniskā ietekme
• Zinātnes izcilība ES, cita starpā
pateicoties pārrobežu un
starpnozaru pētniecības un
inovāciju centieniem
Inovācijas/ekonomiskā ietekme
• Inovatīvāki un
konkurētspējīgāki ES uzņēmumi
rada darbvietas un izaugsmi
Sociālā ietekme
• Sabiedrības problēmu
risināšana ES un pasaulē
Rezultāti
• Nostiprinātas un ES mērogā
integrētas pētniecības un
inovāciju spējas
• Inovāciju izplatīšana ražojumos,
pakalpojumos un procesos
• Darbvietas, izaugsme un
dalībnieku (tostarp MVU)
konkurētspēja
• Sociālie un vidiskie iznākumi
• Inovācijas politikas veidošanā
• Starptautiskā pozicionēšana

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Plānotais iznākums
Cilvēkkapitāla attīstība, proti,
apmācība un pētnieku piesaiste
Jaunas un modernizētas
pētniecības infrastruktūras, kas
ir pieejamas pētniekiem
Partnerības un starptautiskā
atvērtība
Iznākums zināšanu nodošanai,
piemēram ziņojumi,
publikācijas un konferences
Agrīns iznākums turpmākām
inovācijām, piemēram, jauni
pētniecības rīki un paņēmieni
Iznākums pētniecībai vai
integrēšanai tirgū, piemēram,
tehnoloģiju ceļveži un
jauni/uzlaboti standarti
Tirgum pietuvināts iznākums,
piemēram, koncepcijas un
uzņēmējdarbības plānu
pierādījumi
Iznākums plašākai sabiedrībai,
piemēram, ētikas standarti un
informētības vairošanas
pasākumi
Politikas iznākums, proti,
konsultācijas, sadarbība un
dialogs

Avots. ERP, pamatojoties uz intervences loģiku, kā izklāstīts SWD(2017) 220, un uz COM(2019) 400
(programmu darbības izdevumu pārskati).
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Publicētā snieguma informācija

2.10. Papildus parastajiem gada ziņojumiem par izpildi gada pārvaldības un

snieguma ziņojumā (AMPR), programmu pārskatos un gada darbības pārskatā (GDP)
(sk. 1.3. punktu) Komisija par programmu “Apvārsnis 2020” darīja pieejamus šādus
izvērtējuma ziņojumus (sk. 2.3. attēlu). Uzraudzības dati, tostarp ieguldījuma un
iznākuma rādītāji, ir publiski pieejami Komisijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
tiešsaistes infopanelī. Monitoring Flash 1 izlaidumi papildina infopaneļa datus ar
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” galveno aspektu detalizētu analīzi.

2.3. attēls. Galveno izvērtējumu laika grafiks un aptvertie periodi
DFS
2007.–2013. g.
2008

2010

2012

Publicēšana

DFS
2014.–2020. g.
2015

2017

2019

DFS
2021.–2027. g.
2022

2024

2026

Aptvertais laikposms
Programmas “Apvārsnis
2020” ietekmes novērtējums
7. PP ex post novērtējums
Programmas “Apvārsnis 2020”
starpposma novērtējums

Programmas “Apvārsnis Eiropa”
ietekmes novērtējums
Programmas “Apvārsnis
2020” ex post novērtējums
Avots. ERP (pamatojoties uz Komisijas dokumentiem).

1

https://ec.europa.eu/info/publications/horizon-2020-monitoring-flash_en
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Programmas “Apvārsnis 2020” izpildes novērtēšana, balstoties
uz publicēto snieguma informāciju
Vispārīgas piezīmes

2.11. 2.4. attēlā ir aplūkoti visi programmas “Apvārsnis 2020” rādītāji, kas iekļauti

programmu pārskatā. 2.5. attēlā ir atspoguļoti rādītāji, kas saistīti ar programmas
“Apvārsnis 2020” vispārīgo mērķi. Detalizētāki apskati (par katru “Apvārsnis 2020”
pīlāru) ir sniegti 2.6., 2.7. un 2.8. attēlā. Turpmāk 1.24. punktā ir aplūkoti daži vispārēji
ierobežojumi 2, kas piemērojami šo rādītāju interpretēšanā. It sevišķi mūsu
novērtējums par to, vai konkrētais rādītājs ir uz pareizā ceļa, ir saistīts ar iespējamību,
ka šis rādītājs sasniegs mērķrādītāju. Šādā novērtējumā neņem vērā to, vai rādītājs ir
saistīts ar programmas “Apvārsnis 2020” darbībām un mērķiem un cik cieša ir šāda
saistība, kā arī vai šim rādītājam noteiktais mērķrādītājs ir pietiekami vērienīgs. Tādēļ
tas ir tikai programmas “Apvārsnis 2020” izpildes analīzes pirmais posms. Tāpat mēs
nerevidējām pamatā esošo datu uzticamību, taču tā ir aplūkota 1. nodaļā (sk. 1.13.–
1.23. punktu).

2.12. Divi no programmas vispārīgā mērķa rādītājiem ir šādi: ““Eiropa 2020”

pētniecības un izstrādes mērķrādītājs (3 % no IKP)” un “Pētnieku īpatsvars ekonomiski
aktīvo iedzīvotāju vidū”. Abi rādītāji ir konteksta rādītāji un nevērtē programmas
“Apvārsnis 2020” iznākumu kā tādu. Pētnieku īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju
vidū ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu mērķrādītāju 1,33 %; tā jaunākā vērtība ir 1,23 %.
Savukārt “Eiropa 2020” pētniecības un izstrādes mērķrādītājs nav uz pareizā ceļa, jo
jaunākais faktiskais rezultāts ir 2,12 % 3. “Eiropa 2020” pētniecības un izstrādes
mērķrādītāja nesasniegšana uzsver pētniecības un inovācijas finansējuma programmu,
piemēram, “Apvārsnis 2020”, nozīmīgumu.

2

Sk. arī 2018. gada pārskata 3.21.–3.35. punktu.

3

ERP īpašais ziņojums Nr. 16/2020: “Eiropas pusgads — konkrētām valstīm adresētie
ieteikumi pievēršas svarīgiem jautājumiem, tomēr tie jāīsteno labāk”.
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2.4. attēls. Apskats par visiem programmas “Apvārsnis 2020” rādītājiem,
kas iekļauti programmu pārskatā

Vai saskaņā ar Komisijas datiem programmas “Apvārsnis 2020”
rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu mērķrādītājus?
Ieguldījums
un
iznākums

Programmu iznākuma
rādītāji
Rezultāts

Ietekme

Vispārīgais mērķis

1. pīlārs. Zinātnes izcilība

2. pīlārs. Vadošā loma rūpniecībā

3. pīlārs. Sabiedrības problēmu
risināšana

Horizontālie aspekti

Vai rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu mērķrādītājus?
UZ PAREIZĀ CEĻA

NAV UZ PAREIZĀ
CEĻA

NAV SKAIDRS

Rādītāji, kuriem ir kvantitatīvi mērķrādītāji
Rādītāji, kuriem nav kvantitatīvu
mērķrādītāju

Piezīme. Mūsu analīzes pamatā ir Komisijas dati, kurus neesam revidējuši.
Dotais attēlojums par to, vai rādītāji ir “uz pareizā ceļa”, attiecas uz mūsu vērtējumu par varbūtību, ka
konkrētais rādītājs sasniegs paredzēto mērķrādītāju. Tomēr, saskaņā ar programmu īstenotās darbības
var neietekmēt rādītāju vai tas var nebūt saistīts ar programmas mērķi, un tā mērķvērtība var nebūt
pietiekami vērienīga. Tāpēc fakts, ka rādītājs ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu paredzēto mērķrādītāju,
nenozīmē, ka programmas progress kopumā nodrošinās tās mērķu sasniegšanu. Sk. arī Papildinājumu
(18. punktu).
Avots. ERP, pamatojoties uz programmas pārskatiem par 2021. gada budžeta projektu.
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2.5. attēls. Apskats par rādītājiem, kas saistīti ar programmas “Apvārsnis
2020” vispārīgo mērķi
Vai saskaņā ar Komisijas datiem rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu mērķvērtības?
Ieguldījums un
iznākums
Rādītāji, kas
saistīti ar vispārējo
mērķi

Ietekme

Rezultāts

jā
nē
nav skaidrs

Rādītāji, kas saistīti ar programmas “Apvārsnis 2020” vispārīgo mērķi

Progress virzībā uz
mērķrādītāju

Rādītājs
Programmas “Eiropa 2020”
pētniecības un izstrādes
mērķrādītājs (3 % no IKP)

Inovāciju iznākuma rādītājs

Pētnieku īpatsvars ES ekonomiski
aktīvo iedzīvotāju vidū

5 % (2017)

2013

2020

starpposma
mērķis
49 % (2016)

– (nav mērķrādītāja):
N/A (2017)
bāzes
vērtība: 102,1 (2013)

mērķrādītājs: nav noteikts
2013
2020
jaunākie dati: 103,1 (2017)
47 % (2016)

2013

2020

starpposma
mērķis
37 % (2016)

Uz
pareizā
ceļa?


nē

nav
skaidrs


jā

Veids

ietekme

ietekme

ietekme

Avots. ERP, pamatojoties uz programmas pārskatiem par 2021. gada budžeta projektu.

2.13. Kopumā 14 rādītāji ir uz pareizā ceļa, savukārt 17 — nav. Tas balstās uz mūsu

analizēto informāciju programmu pārskatā, kas parāda, ka mērķrādītāju vērtības ir
jāsasniedz līdz 2020. gadam. Tomēr realitātē programmā “Apvārsnis 2020” finansētās
darbības tiks pabeigtas dažus gadus pēc 2020. gada.
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Vienkāršošana sekmē efektivitāti

2.14. Programmā “Apvārsnis 2020” ir vairākas izmaiņas, salīdzinot ar tās priekšteci,

un šo izmaiņu mērķis ir vienkāršošana, tādējādi palielinot programmas efektivitāti. Mēs
2018. gadā publicējām īpašo ziņojumu 4 par šiem programmas “Apvārsnis 2020”
vienkāršošanas pasākumiem (sk. 2.1. izcēlumu). Tāpat efektivitāti palielina
izpildaģentūru izmantošana programmas darbību īstenošanai 5.

2.1. izcēlums
Mūsu viedoklis par programmas “Apvārsnis 2020” vienkāršošanas
pasākumiem
Īpašajā ziņojumā Nr. 28/2018 mēs novērtējām vienkāršošanas pasākumus.
Mēs konstatējām, ka “lielākā daļa no Komisijas veiktajiem vienkāršošanas
pasākumiem efektīvi samazināja administratīvo slogu pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” atbalsta saņēmējiem, lai gan ne visas darbības deva vēlamo
rezultātu un joprojām pastāv uzlabojumu iespējas”. Arī mūsu apsekojums par
atbalsta saņēmējiem sniedza interesantu informāciju, jo saņēmēji norādīja, ka ir
vajadzīgi lietotājdraudzīgāki norādījumi un rīki. Atbalsta saņēmēji arī aicināja
Komisiju izskatīt iespējas izmantot jaunas finansēšanas shēmas, piemēram,
fiksētas summas. Turklāt revīzija atklāja, ka noteikumu regulāra grozīšana noved
pie nenoteiktības un kļūdām atbalsta saņēmēju izmaksu deklarācijās.
Komisija informē, ka pēc mūsu īpašā ziņojuma un starpposma novērtējuma ir
ieviesusi papildu vienkāršošanas pasākumus, vairāk iesaistot ieinteresētās
personas, izstrādājot lietotājdraudzīgākus norādījumus un rīkus un palielinot
fiksēto summu finansējumu.

4

ERP īpašais ziņojums Nr. 28/2018 “Lielākā daļa vienkāršošanas pasākumu, kas ieviesti
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, ir atvieglojuši situāciju atbalsta saņēmējiem, bet
joprojām pastāv uzlabošanas iespējas”.

5

Komisija, “ In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, SWD(2017) 220 final, 48. lpp.
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Pārrobežu sadarbība pētniecības jomā nodrošina pievienoto vērtību

2.15. Programmas “Apvārsnis 2020” struktūra un īstenošana, uzmanību

koncentrējot uz sadarbības un pārrobežu pētniecību un inovācijām, sniedz tai īpašu
pievienoto vērtību, salīdzinot ar valsts līmeņa finansējumu. To apliecina arī tas, ka
ārpussavienības valstis ir izvēlējušās kļūt par programmas asociētajām valstīm 6. Lielāka
konkurence attiecībā uz dotācijām un sadarbība nodrošina ievērojamu zinātnisko
progresu un inovācijas.
Programmas “Apvārsnis 2020” popularitāte nozīmē, ka var tikt noraidīti labi
priekšlikumi

2.16. Programmas “Apvārsnis 2020” pievilcību apliecina tās popularitāte. Tomēr

tikai 12 % no atbilstīgiem priekšlikumiem saņem dotāciju 7, un tas nozīmē, ka
ievērojamie centieni, kurus veltī projekta priekšlikumu izstrādei, bieži nesniedz
rezultātus, un ka pat labs projekta priekšlikums var nesaņemt finansējumu, kā rezultātā
tiek zaudētas iespējas.

2.17. Projektu priekšlikumi MVU instrumenta un Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā

nosaukto darbību ietvaros, kurus “Apvārsnis 2020” nevar finansēt budžeta
ierobežojumu dēļ 8, saņem izcilības zīmogu. Šim zīmogam vajadzētu palīdzēt
pieteikuma iesniedzējiem saņemt finansējumu no citām shēmām. Tāpat zīmoga mērķis
ir stiprināt saskaņotību, jo tas nodrošina spēcīgāku saikni starp programmu “Apvārsnis
2020” un citām finansēšanas shēmām. Tomēr šī iniciatīva vēl nav vispārpieņemta, un
valstu finansēšanas shēmas ne vienmēr atzīst šo zīmogu 9.

6

Komisija, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, SWD(2017) 220 final.

7

“Annual Management and Performance Report for the EU Budget, financial year 2018”,
33. lpp.

8

Skaitliskie dati iegūti no ““Apvārsnis 2020” infopaneļa”.

9

ERP īpašais ziņojums Nr. 28/2018 “Lielākā daļa vienkāršošanas pasākumu, kas ieviesti
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, ir atvieglojuši situāciju atbalsta saņēmējiem, bet
joprojām pastāv uzlabošanas iespējas”, 38. lpp.
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Triju pīlāru struktūra uzlabo programmas “Apvārsnis 2020” saskaņotību

2.18. Saskaņotība nozīmē, ka programmas “Apvārsnis 2020” daļas ir savstarpēji

sadarbspējīgas un ka pastāv papildināmība un sinerģētiskā iedarbība ar citām ES un
valstu rīcībpolitikām un finansējumu. Triju pīlāru struktūra uzlabo programmas iekšējo
saskaņotību 10. Uzlabojumi ir iespējami saistībā ar daudzo ES pētniecības un inovācijas
finansēšanas instrumentu racionalizēšanu, lai atbalsta saņēmējiem būtu labāks
priekšstats par iespējamo ES finansējumu un to, kurš instruments ir viņiem piemērots.
Tāpat ir iespējams uzlabot saskaņošanu ar finansējumu un rīcībpolitikām dalībvalstu
līmenī 11.
Ir grūti novērtēt pētniecības un inovācijas efektivitāti

2.19. Programmas “Apvārsnis 2020” efektivitāte ir saistīta ar finansēto projektu

rezultātiem un ietekmi. Pētniecības un inovācijas darbībām būs reāla ietekme tikai tad,
ja rezultāti tiks izplatīti un reāli izmantoti. Pētniecības projekta rezultāti netiek izplatīti
un izmantoti uzreiz pēc projekta pabeigšanas; tas notiek ar aizkavēšanos. Tas ir atkarīgs
arī no ārējiem faktoriem 12. Tā kā rezultāti un ietekme lielākoties vēl nav realizēti vai
novērtējami, daži no rādītāju novērtētajiem iznākumiem parāda virzību uz programmas
mērķu sasniegšanu. 2019. gada pārvaldības un snieguma ziņojumā nav aplūkota
programmas efektivitāte tās sasniegumu ziņā. Programmu izpildes pārskatā ir sniegta
detalizētāka informācija un sīki aplūkots katra programmas “Apvārsnis 2020” pīlāra
sniegums, atsaucoties uz daļu no rādītāju atspoguļotās informācijas.

10

Komisija, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, SWD(2017) 220 final.

11

Komisija, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, SWD(2017) 220 final, 171. lpp.

12

Komisija, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, SWD(2017) 220 final, 13. lpp.

57

Zinātnes izcilība

2.20. 2.6. attēlā ir aplūkoti rādītāji no programmu pārskata, kuri ir saistīti ar

zinātnes izcilības pīlāru.

2.6. attēls. Apskats par rādītājiem, kas saistīti ar zinātnes izcilību
Vai saskaņā ar Komisijas datiem rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu mērķvērtības?
Ieguldījums un
iznākums

Ietekme

Rezultāts

jā
nē
nav skaidrs

Tādu rādītāju atlase, kas saistīti ar zinātnes izcilību

Progress virzībā uz
mērķrādītāju

Rādītājs
To publikāciju īpatsvars no
EPP finansētiem projektiem, kas
ir starp visvairāk minētajām 1 %
publikācijām zinātnes jomā
Pētnieku, arī doktora grāda
kandidātu, starpnozaru un
pārrobežu aprite
Doktora grāda kandidātu
starpnozaru un pārrobežu aprite

starpposma
mērķis
83 % (2018)



starpposma
mērķis
82 % (2019)



starpposma
mērķis
2020 86 % (2019)



100 % (2019)


2020

90 % (2019)

2013

2020

89 % (2019)

2013

Uz pareizā
ceļa?

jā

jā

jā

Veids

iznākums

iznākums

iznākums

Avots. ERP, pamatojoties uz programmas pārskatiem par 2021. gada budžeta projektu.

2.21. Zinātnes izcilības pīlārā atbalsts ar Eiropas Pētniecības padomes (EPP)

starpniecību ir vērsts uz pieredzējušākiem pētniekiem fundamentālāku pētījumu
veikšanai. Savukārt Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības galvenokārt
atbalsta pētniekus, kas ir karjeras sākumposmā. EPP rādītājs parāda, ka programmas
darbības rezultāti ir labi. Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības ir arī
sasniegušas labas vērtības saviem rādītājiem, proti, kopš programmas īstenošanas
sākšanas 58 200 pētnieki ir piedalījušies starpnozaru un pārrobežu mobilitātē, ko
nodrošinājis šis atbalsts un kas viņiem ir ļāvusi veikt pētījumus ārvalstīs vai uz laiku
strādāt citās organizācijās.
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Atbalsts izcilībai un mobilitātei sniedz ieguvumus Eiropas pētniecībai

2.22. Tā kā EPP galvenokārt finansē fundamentālos pētījumus, laiks, kas vajadzīgs,

lai realizētos rezultāti un ietekme, ir sevišķi ilgs. Tomēr iznākums zinātnisko publikāciju
un atklājumu veidā apliecina, ka EPP sasniedz mērķus. Eiropas mēroga konkurences
mērķis ir piešķirt dotācijas projektiem, kuru ietvaros ir iespējams veikt izcilus
pētījumus, lai gan ir jānodrošina vienlīdzīgs ģeogrāfiskais sadalījums 13. Marijas
Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības sniedz pētniekiem iespēju gūt mobilitātes
pieredzi, kas nodrošina ieguvumus gan atsevišķiem pētniekiem, gan iesaistītajām
pētniecības organizācijām un Eiropas pētniecības sistēmai kopumā 14.
Programma “Apvārsnis 2020” rada pievienoto vērtību, ko nodrošina sniegtā atbalsta
unikalitāte un Eiropas mērogs

2.23. EPP un Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības ļoti atšķiras savu

mērķu un mēroga ziņā, tādēļ programmā un ārpus tās ir novērojami vien daži
pārklāšanās gadījumi. Tā kā tās nelīdzinās valsts līmenī organizētajām darbībām, tām ir
īpaša pievienotā vērtība. Arī Eiropas mēroga konkurence un mobilitāte sniedz
pievienoto vērtību 15.

13

Komisija, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, SWD(2017) 221 final, 2. pielikums,
56. lpp.

14

Komisija, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, SWD(2017) 221 final, 2. pielikums,
176. lpp.

15

Komisija, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, SWD(2017) 221 final, 2. pielikums,
68., 71. un 177. lpp.
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Vadošā loma rūpniecībā

2.24. 2.7. attēlā ir aplūkoti tie programmu pārskata rādītāji, kuri ir saistīti ar

vadošās lomas rūpniecībā pīlāru.

2.7. attēls. Apskats par rādītājiem, kas saistīti ar vadošo lomu rūpniecībā
Vai saskaņā ar Komisijas datiem rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu
mērķvērtības?
Ieguldījums un
iznākums

Ietekme

Rezultāts

jā
nē
nav skaidrs

Tādu rādītāju atlase, kas saistīti ar vadošo lomu rūpniecībā
Progress virzībā uz
mērķrādītāju

Rādītājs
Patenta pieteikumi un patenti,
kas piešķirti dažādām
pamattehnoloģijām un
rūpnieciskajām tehnoloģijām

16 % (2019)
2013

starpposma
mērķis
2020 100 % (2019)

Tādu uzņēmumu īpatsvars, kas
piedalās tirgum vai uzņēmumam
jaunu inovāciju ieviešanā

– N/A
(nav mērķrādītāja):
bāzes vērtība: 0

mērķrādītājs: nav noteikts
2020
jaunākie dati: 15,4 tūkst. (2019)

Kopīgu publiskā-privātā sektora
publikāciju skaits

– (nav
mērķrādītāja):
N/A
bāzes vērtība: 0
mērķrādītājs: nav noteikts
2020
jaunākie dati: 5,7 tūkst. (2019)

Tādu MVU īpatsvars, kas piedalās
tirgum vai uzņēmumam jaunu
inovāciju ieviešanā
Iesaistīto MVU izaugsme un
darbvietu radīšana tajos

–

starpposma
mērķis
2020 40 % (2017)

– (nav
mērķrādītāja):
N/A
bāzes vērtība: 0
mērķrādītājs: nav noteikts
2020
jaunākie dati: 431 (2019)

Uz pareizā
ceļa?


nē

nav skaidrs

nav skaidrs


nav skaidrs

nav skaidrs

Avots. ERP, pamatojoties uz programmas pārskatiem par 2021. gada budžeta projektu.

Veids

rezultāts

rezultāts

iznākums

rezultāts

rezultāts
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2.25. Programmas 5. konkrētais mērķis ir saistīts ar Eiropas vadošo lomu

rūpniecībā, pateicoties pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai, demonstrējumiem un
inovācijām vairāku pamattehnoloģiju un rūpniecisko tehnoloģiju jomā. Programmas
pārskats parāda, ka programma nav uz pareizā ceļa, lai sasniegtu mērķrādītāju
attiecībā uz patentu pieteikumiem. Tāpat programmu pārskatā ir sniegta informācija
par piešķirtajiem patentiem, kas ir labāks snieguma rādītājs, taču nav norādīti nekādi
mērķrādītāji vai starpposma mērķi.

2.26. Vēl viens šā mērķa rādītājs ir “tādu uzņēmumu īpatsvars, kas piedalās tirgum
vai uzņēmumam jaunu inovāciju ieviešanā”. Tā kā programmu pārskatā šim rādītājam
nav norādīti ne starpposma mērķi, ne mērķrādītājs, to nevar izmantot, lai novērtētu,
vai programma ir uz pareizā ceļa, un tas samazina rādītāja lietderību.
Inovāciju atbalsts ir populārs, taču MVU saskaras ar šķēršļiem

2.27. Vadošās lomas rūpniecībā darbības finansē pētniecību un inovācijas, kas

vērstas uz pamattehnoloģijām. Šādas tehnoloģijas ir pamatā turpmākām inovācijām,
tādēļ paiet laiks, kamēr finansējums realizējas rezultātos un ietekmē. Kopumā šīm
darbībām ir raksturīga laba tirgus orientācija, un tās ir populāras lielam skaitam
pieteikuma iesniedzēju, tostarp MVU. Atbalsts MVU inovācijām ir vadošās lomas
rūpniecībā konkrēts mērķis, lai gan MVU var piedalīties un saņemt finansējumu arī no
citiem konkrētajiem mērķiem. Tomēr mūsu īpašajā ziņojumā par programmas
“Apvārsnis 2020” vienkāršošanas pasākumiem 16 mēs konstatējām, ka MVU pieteikumu
iesniegšanas procesā saskaras ar šķēršļiem un projektu īstenošanā — ar slogiem
noteikumu sarežģītības dēļ, piemēram, saistībā ar izmaksu deklarēšanu.
Īpaša ES pievienotā vērtība, ko nodrošina kritiskā masa

2.28. Runājot par pētniecības un inovāciju projektu finansēšanu saistībā ar vadošo

lomu rūpniecībā, programma “Apvārsnis 2020” nodrošina kritisko masu, kas ļauj
īstenot lielāka mēroga projektus. Projekti ietver vairākus dalībniekus, piemēram,
uzņēmumus, pētniecības organizācijas un universitātes, tādēļ var apkopot vajadzīgās
zināšanas un zinātību, kas vienā valstī varētu nebūt pieejamas 17.

16

ERP īpašais ziņojums Nr. 28/2018 “Lielākā daļa vienkāršošanas pasākumu, kas ieviesti
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, ir atvieglojuši situāciju atbalsta saņēmējiem, bet
joprojām pastāv uzlabošanas iespējas”.

17

Komisija, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, SWD(2017) 221 final, 2. pielikums,
290., 358. un 427. lpp.
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Sabiedrības problēmu risināšana

2.29. 2.8. attēlā ir aplūkoti programmu pārskata rādītāji, kuri ir saistīti ar

sabiedrības problēmu risināšanas pīlāru.

2.8. attēls. Apskats par rādītājiem, kas saistīti ar sabiedrības problēmu
risināšanu
Vai saskaņā ar Komisijas datiem
rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu mērķvērtības?

Ietekme

Rezultāts

Ieguldījums un iznākums
jā
nē
nav skaidrs

Tādu rādītāju atlase, kas saistīti ar sabiedrības problēmu risināšanu

Progress virzībā uz
mērķrādītāju

Rādītājs
Publikācijas zinātniski recenzētos un
atpazīstamos žurnālos veselības un
labklājības jomā
Patenta pieteikumi un patenti, kas
piešķirti veselības un labklājības jomā
Publikācijas zinātniski recenzētos un
atpazīstamos žurnālos drošas, tīras un
efektīvas enerģijas jomā
Patenta pieteikumi un patenti, kas
piešķirti drošas, tīras un efektīvas
enerģijas jomā

30 % (2019)
2013

2020

16 % (2019)
2020

11 % (2019)
2020

30 % (2019)
2020

starpposma
mērķis
100 % (2019)

starpposma
mērķis
100 % (2019)

starpposma
mērķis
100 % (2019)

starpposma
mērķis
100 % (2019)

Uz
pareizā
ceļa?


nē


nē


nē


nē

Avots. ERP, pamatojoties uz programmas pārskatiem par 2021. gada budžeta projektu.

Veids

iznākums

rezultāts

iznākums

rezultāts
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2.30. Sabiedrības problēmu risināšanas pīlārs attiecas uz septiņām dažādām

jomām. Pirmie divi rādītāji 2.8. attēlā attiecas uz veselību un labklājību. Mērķrādītāja
vērtība ir norādīta 2020. gada izdevumu kategorijā, bet faktiski tā būtu jāuzskata par
sasniegtu, “(...) kad būs pabeigtas pēdējās programmas “Apvārsnis 2020” finansētās
darbības”. Turklāt programmas paziņojumā ir minēts, ka “mērķvērtības attiecas uz visu
sabiedrības problēmu risināšanas pīlāru (8.–14. konkrētais mērķis), nevis uz katru
atsevišķo konkrēto mērķi”, tādējādi faktiskās vērtības un mērķrādītāja vērtības
salīdzinājumam nav nozīmes.
Sabiedrības problēmu risināšana

2.31. Programmas “Apvārsnis 2020” sabiedrības problēmu risināšanas pīlārs skaidri

pievēršas problēmām tādās jomās kā veselība un labklājība mūža garumā, kā arī
ilgtspējīga enerģija. Komisijas veiktajos izvērtējumos ir konstatēts, ka kopumā šim
pīlāram ir liela nozīme, virzot finansējumu uz pētniecību un inovāciju, lai risinātu
sabiedrības problēmas18. Sabiedrības problēmu risināšanas darbības ir koncentrētas uz
projektiem “augstākā tehnoloģiju gatavības līmenī”, kas nozīmē, ka tehnoloģijas ir
pietuvinātas praktiskiem lietojumiem, tādējādi labi papildinot fundamentālākus
pētījumus. Tomēr, lai sabiedrības problēmām rastu ilgāka termiņa risinājumu, šajā
jomā ir vajadzīgi arī vienkāršāki zinātnes pētījumi 19. Kopumā Eiropas projekti labi
papildina valsts līmeņa centienus20.

Darījumu snieguma pārbaudes rezultāti

2.32. Mēs novērtējām Komisijas ziņojumu par 62 programmas “Apvārsnis 2020”

projektu sniegumu. 26 no šiem projektiem jau bija pabeigti. Mēs tieši nevērtējām
veikto pētījumu kvalitāti vai projektu ietekmi uz politikas mērķa — uzlabot pētniecību
un inovāciju — sasniegšanu.

18

Komisija, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, SWD(2017) 220 final, 31. lpp.

19

Komisija, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, SWD(2017) 220 final, 170. lpp.

20

Komisija, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, SWD(2017) 221 final, 2. pielikums,
656. un 813. lpp.
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2.33. Katrā projektā mēs pārskatījām vairākus ziņojumus, tostarp novērtējuma

ziņojumu, kuru Komisijas projektu koordinators sagatavo kā daļu no pārbaudēm pirms
deklarēto izmaksu atlīdzināšanas. Kad vien tas bija iespējams, mēs arī jautājām
atbalsta saņēmējam par projekta sniegumu.

2.34. Visi mūsu novērtētie 62 projekti atbilst programmas un attiecīgās darba

programmas mērķiem. Lielākā daļa projektu ir saistīta tikai ar vienu konkrēto mērķi,
izņemot trīs projektus, kuri ir saistīti ar diviem konkrētajiem mērķiem. Tomēr mēs
konstatējām, ka vēl 22 projekti, kas saistīti ar vienu konkrēto mērķi, atbalsta vienu vai
vairākus papildu konkrētos mērķus. Tā tas, piemēram, nereti ir EPP projektu gadījumā
(1. konkrētais mērķis) vai Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto darbību projektu
gadījumā (3. konkrētais mērķis), kas, balstoties uz pētniecības tematu, sekmē arī kādu
no sabiedrības problēmu risināšanas mērķiem. Paziņojot par projekta rezultātiem,
piemēram, zinātniskajām publikācijām, tikai saistībā ar vienu konkrēto mērķi, tiek
novērsta divkārša uzskaite ziņojumos, taču netiek pienācīgi atspoguļots Savienības
ieguldījums minētajās citās pētniecības jomās.

2.35. Saskaņā ar Komisijas ziņojumiem lielākajā daļā projektu bija sasniegts

gaidītais iznākums un rezultāti. Tomēr Komisijas ziņojumos arī atklājās, ka vairākus
projektus skāra problēmas, kas vājināja to sniegumu:
o

piecos gadījumos paziņotais progress tikai daļēji atbilda mērķiem, par kuriem
panākta vienošanās ar Komisiju;

o

septiņos gadījumos projektu iznākuma un rezultātu izplatīšana bija īstenota tikai
daļēji saskaņā ar dotācijas nolīgumu.

Secinājumi

2.36. Pieejamā informācija ir pārāk ierobežota, lai būtu iespējams pilnvērtīgi

novērtēt programmas “Apvārsnis 2020” izpildi 2019. gada beigās, kas ir plānošanas
perioda priekšpēdējais gads. Viens no svarīgākajiem iemesliem šajā ziņā ir pētniecības
un inovācijas finansējumam raksturīgā izteikti aizkavētā rezultātu un ietekmes
materializēšanās pēc finansējuma piešķiršanas projektiem. Turklāt lielākā daļa projektu
joprojām turpināsies 2020. gada beigās (sk. 2.13. punktu). Rādītāji ir jāinterpretē
piesardzīgi, un dažiem trūkst mērķrādītāju vērtību (sk. 2.11. punktu). Tas traucē gūt
priekšstatu par sniegumu. Jaunākais un pilnīgākais snieguma atspoguļojums ir sniegts
2017. gada maija starpposma novērtējumā, kurā kvantitatīvie dati ir apvienoti ar
kvalitatīvajiem datiem (sk. 2.10. punktu).
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2.37. Lai gan pieejamā informācija ir ierobežota, nav nekā, kas liecinātu, ka

sniegums būtu apdraudēts, un ir pieejami daudzi sekmīgu projektu piemēri.
Informācija par programmas “Apvārsnis 2020” efektivitāti nav plaši aprakstīta, taču ir
sīki izklāstīts vienkāršošanas jautājums (sk. 2.14. punktu). Virsrezervēšanas dēļ
programmas “Apvārsnis 2020” budžets nav pietiekams, lai finansētu visus attiecināmos
projektu priekšlikumus (sk. 2.16. un 2.17. punktu).

2.38. Atšķirībā no jautājuma par efektivitāti — informācija par programmas

atbilstību, saskaņotību un ES pievienoto vērtību ir plaši pieejama. Programmas
“Apvārsnis 2020” atbilstību noteikti apliecina tas, ka tā risina vajadzības, kuras tai ir
paredzēts risināt (sk. 2.23., 2.28. un 2.31. punktu). ES pievienotā vērtība ir vēl viena
programmas stiprā puse, kā apliecina daudzi pierādījumu avoti (sk. 2.15. punktu).
Runājot par saskaņotību, programma “Apvārsnis 2020” parāda labu saskaņotību gan
programmas ietvaros, gan ar citām programmām un rīcībpolitikām, bet ir iespējami arī
uzlabojumi (sk. 2.18. punktu).

2.39. Gada pārvaldības un snieguma ziņojumā 1.a izdevumu kategorijas sniegums

ir aplūkots tikai ļoti vispārīgi. Piemēram, programmas nav izskatītas atsevišķi.
Informācija par programmas “Apvārsnis 2020” izpildi ietver tikai sekmīgu projektu
piemērus; nav interpretēti rādītāju dati. Gada pārvaldības un snieguma ziņojuma
pielikumā, proti, programmu izpildes pārskatā, ir sniegta plašāka informācija, lai gan arī
šeit tā ir lielā mērā apkopota (sk. 2.19. punktu).
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ESIF
ESIF mērķis un darbība

2.40. Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF) izveidoja 2015. gadā kā Investīciju

plāna Eiropai pirmo pīlāru 21. Plānu izstrādāja nolūkā novērst investīciju iztrūkumu, kas
radās pēc 2008. gadā sākušās finanšu un ekonomikas krīzes. 2014. gada 18. decembra
Eiropadome secināja, ka “investīciju sekmēšana un tirgus nepilnību novēršana Eiropā ir
būtisks politikas uzdevums”. ESIF mērķis ir nodrošināt papildināmību, novēršot tirgus
nepilnības vai nepietiekamas investīcijas situācijas, un parasti tas vērsts uz projektiem
ar augstāku riska profilu, “ko laikposmā, kad var izmantot ES galvojumu, ar EIB, EIF vai
saskaņā ar esošajiem Savienības finanšu instrumentiem bez ESIF atbalsta nevarētu
īstenot vai nevarētu īstenot tikpat lielā mērā”.

2.41. 2.9. attēlā konceptuāli aplūkots ESIF un tā pamatinformācija, balstoties uz

attiecīgajiem tiesību aktiem un Komisijas dokumentiem.

2.42. ESIF garantē ES galvojums. Finansēšanas darījumus pārvalda Eiropas

Investīciju bankas (EIB) grupa. EIB atbild par Infrastruktūras un inovāciju logu, savukārt
Eiropas Investīciju fonds (EIF) — par Mazo un vidējo uzņēmumu logu.

2.43. Programma tika grozīta ar Regulu (ES) 2017/239622 (tā sauktā “ESIF 2.0”),

palielinot mobilizēto ieguldījumu summu mērķrādītājus un pagarinot investīciju
periodu līdz 2020. gada decembrim, lai saņemtu darījumu apstiprinājumu galīgajiem
līgumiem, kurus paredzēts parakstīt ne vēlāk kā 2022. gada decembra beigās. Tā arī
pastiprināja uzsvaru uz papildināmību.

21

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. jūnija Regula (ES) 2015/1017 par Eiropas
Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju
projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 — Eiropas
Stratēģisko investīciju fonds.

22

Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 13. decembra Regula (ES) 2017/2396, ar ko
Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) 2015/1017 groza attiecībā uz Eiropas Stratēģisko
investīciju fonda termiņa pagarināšanu, kā arī minētā fonda un Eiropas Investīciju
konsultāciju centra tehnisku uzlabojumu ieviešanu.
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2.44. ES galvojums ļauj EIB finansēt darbības ar augstāku vispārējo riska profilu

nekā tās standarta portfeļa darbībām. Mērķis ir panākt investīciju kopējo
multiplikatora efektu, kas būtu 15 reizes lielāks par ESIF ieguldījumu (ES galvojums un
EIB ieguldījums) (15x). Paredzams, ka ESIF ieguldījums vidēji tiks piesaistīts ar
trīskārtēju iekšēju multiplikatoru, izmantojot EIB grupas finansējumu, ko turpmāk
reizina ar vidēji pieckārtēju ārēju reizinātāju attiecībā uz citu privāto un/vai publisko
finansējumu.
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2.9. attēls. ESIF apskats
Vajadzības
Eiropas Savienībā:
• Investīciju iztrūkuma
novēršana
• Ekonomikas atveseļošanas
sekmēšana
• Ilgtspējīgas un iekļaujošas
izaugsmes veicināšana
• Eiropas pievilcības
palielināšana investoriem

Mērķi
ESIF vispārīgais mērķis ir
“Atbalstīt izaugsmi veicinošas
investīcijas saskaņā ar
Savienības budžeta
prioritātēm”. Ir minētas deviņas
prioritārās jomas.
ESIF ir viens konkrētais mērķis.
Saistītajam konsultāciju
centram (EIKC) un projektu
portālam (EIPP) katram ir pa
vienam konkrētajam mērķim.
1. konkrētais mērķis (ESIF):
“Palielināt EIB grupas
finansēšanas un investīciju
operāciju apjomu prioritārajās
jomās”.

Ieguldījums
Kopējie ESIF resursi
33,5 miljardu EUR apmērā — ES
galvojums 26 miljardu EUR
apmērā un EIB pašas
ieguldījums 7,5 miljardu EUR
apmērā.
ESIF galvojuma fonds ir
likviditātes rezerve, no kuras
var apmaksāt galvojuma
pieprasījumus. To pakāpeniski
nodrošina no ES budžeta
(8425 miljonus EUR) un no
piešķirtajiem ieņēmumiem (līdz
675 miljoniem EUR).

Konteksts un ārēji faktori

Plānotie iznākumi

ES konteksts
Saistīts ar daudzām citām ES
rīcībpolitikām, tās ir:
• Stratēģija “Eiropa 2020”
• Programma “Apvārsnis
2020” (InnovFin)
• ESI fondi (struktūrfondi)
• COSME maziem un vidējiem
uzņēmumiem
• Eiropas infrastruktūras
savienošanas instruments
(EISI)

Ietekme
• Sekmē investīciju iztrūkuma
novēršanu
• Spēcīgāka izaugsme
• Jaunu darbvietu radīšana

Dalībvalstu konteksts
Dalībvalstu politika, tiesību akti
un/vai tiesiskais regulējums
Ārējie faktori
• Sociālekonomiskie apstākļi,
kas ietekmē finansējuma
(publiskā un privātā)
pieejamību ES, valsts,
reģionālā un vietējā līmenī
• Starptautiski nolīgumi, it
sevišķi ANO 2030. gada IAM
Procesi
Pārvaldības veids
Netiešā pārvaldība (EIB grupa)
Dalībnieki
• Atbildīgais ĢD: ECFIN
• Pārvaldība un īstenošana:
EIB un EIF
• Valsts attīstību veicinošas
bankas vai iestādes
• Finanšu starpnieki un
privātie investori
• Projektu veicinātāji — galīgie
saņēmēji
Darbības
• Valdes uzraudzība
• Ieguldījumu komiteja
• Projektu novērtēšana
• Apstiprināšana
• Parakstīšana
• Izmaksa
• Uzraudzība un ziņošana
• Atmaksātās summas

Rezultāti
• Publiskā un privātā kapitāla
mobilizēšana EIB finansētiem
projektiem
• EIB/EIF finansējuma un
mobilizētā kapitāla kopējās
investīcijas 500 miljardu EUR
apmērā, kas nozīmē 5x ārējo
multiplikatoru
• Kopējais multiplikatora
efekts: 15x

Plānotais iznākums
Finansēšanas darījumi abos
logos
• Infrastruktūras un inovāciju
logā
• Mazo un vidējo uzņēmumu
logā
Vērsts uz atbilstīgiem
projektiem prioritārajās jomās
visā Savienībā, kā arī pārrobežu
projektiem.
Finansējums var būt:
• Aizdevumi
• Garantijas/pretgarantijas
• Subordinētais finansējums
• Kapitāla tirgus instrumenti
• Pašu kapitāla vai
kvazikapitāla līdzdalības
Kopsumma: 100 miljardi EUR,
kas nozīmē 3x iekšējo
multiplikatoru.

Avots. ERP, pamatojoties uz Regulu (ES) 2015/1017, Regulu (ES) 2017/2396, programmu pārskatiem par
2020. gada budžeta projektu un COM(2018) 497 final.
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2.45. ESIF ir viens vispārīgais mērķis un viens konkrētais mērķis23. Vispārīgais

mērķis ir “Atbalstīt izaugsmi veicinošas investīcijas saskaņā ar Savienības budžeta
prioritātēm” un konkrētais mērķis ir “Palielināt EIB grupas finansēšanas un investīciju
operāciju apjomu prioritārajās jomās”.

2.46. ES budžeta finansiālā iesaistīšana iespējamos nākotnes maksājumos saistībā

ar ESIF galvojumu 2019. gada beigās sasniedza 21,9 miljardus EUR. Maksājumi no
ES budžeta galvenokārt nonāk ESIF galvojuma fondā, kas ir likviditātes rezerve, no
kuras EIB saņem maksājumu gadījumā, ja tiek pieprasīts izmantot ES galvojumu. Fonda
resursus pārvalda Komisija. Kā maksājumi ESIF ES galvojuma fondam 2019. gada beigās
tika reģistrēti 6,5 miljardi EUR 24. Tobrīd fonda apmērs bija sasniedzis 6,7 miljardus EUR.
Līdz tam nekādi būtiski pieprasījumi izmaksāt galvojumu nebija saņemti 25.

Publicētā snieguma informācija

2.47. Papildus ierastajai snieguma paziņošanai gada pārvaldības un snieguma

ziņojumā, programmu pārskatos un gada darbības pārskatos (sk. 1.3. punktu) Komisija
un EIB ir sagatavojušas turpmāk uzskaitītos snieguma izvērtējumus saskaņā ar ESIF
regulu 26 (sk. 2.10. attēlu). Komisija arī pasūtīja ārēju novērtējumu, kas tika pabeigts
2016. gadā.

23

Kā aprakstīts programmu pārskatos par 2020. gada budžeta projektu.

24

Pamatojoties uz DFS finanšu datiem, ko sniedzis BUDG ĢD.

25

ERP 2018. un 2019. gada pārskats, 2. nodaļa “Budžeta un finanšu pārvaldība”.

26

Regula (ES) Nr. 2015/1017, 18. pants.
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2.10. attēls. Galveno izvērtējumu laika grafiks un aptvertie periodi
DFS
2007.–2013. g.

DFS
2014.–2020. g.

2008

2015

2010

2012

Aptvertais laikposms

2017

DFS
2021.–2027. g.

2019

2022

2024

2026

Publikācija
EIB ESIF 2016. gada izvērtējums
Komisijas ESIF 2016. gada izvērtējums
EIB ESIF 2018. gada izvērtējums
Komisijas neatkarīgais
2018. gada izvērtējums

Avots. ERP.

ESIF izpildes novērtēšana, balstoties uz publicēto snieguma
informāciju

2.48. 2.11. attēlā aplūkoti visi ESIF rādītāji, kas iekļauti programmu pārskatos.

Zemāk 1.24. punktā ir aplūkoti daži vispārēji ierobežojumi 27, kas piemērojami šo
rādītāju interpretēšanā. It sevišķi mūsu novērtējums par to, vai konkrētais rādītājs ir uz
pareizā ceļa, ir saistīts ar iespējamību, ka šis rādītājs sasniegs mērķrādītāju. Šādā
novērtējumā neņem vērā to, vai rādītājs ir saistīts ar ESIF darbībām un mērķiem un cik
cieša ir šāda saistība, kā arī vai šim rādītājam noteiktais mērķrādītājs ir pietiekami
vērienīgs. Tādēļ tas ir tikai ESIF izpildes analīzes pirmais posms. Mēs neesam revidējuši
arī pamatā esošo datu ticamību, bet šis jautājums ir apspriests 1. nodaļā (sk. 1.13.–
1.23. punktu).

2.49. Programmu pārskatā ir pieci rādītāji, kas attiecas uz ESIF. Mēs secinām, ka tie
ir rezultātu un iznākumu rādītāji.

27

Sk. arī 2018. gada pārskata 3.21.–3.35. punktu.
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2.11. attēls. Apskats par visiem ESIF rādītājiem, kas iekļauti programmu
pārskatā
Vai saskaņā ar Komisijas datiem rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu mērķvērtības?
Ietekme

Rezultāts

Ieguldījums un iznākums
jā
nē
nav skaidrs

ESIF rādītāju atlase
Progress virzībā uz
mērķrādītāju

Rādītājs
Mobilizēto ieguldījumu kopējais apjoms
(mljrd. EUR)

92 % (2019)


2020

To projektu skaits, kas saņems atbalstu ESIF
iniciatīvas ietvaros

100 % (2019)

To valstu kopējais skaits, kas saņem EIB
grupas finansējumu ESIF ietvaros

100 % (2019)

2020

2020

Kopējais multiplikatora efekts

100 % (2019)
2020

Tā ESIF finansējuma īpatsvars Infrastruktūras
un inovāciju loga ietvaros, kas atbalsta
projektu komponentus, kuri sekmē
klimatrīcību

100 % (2019)
2020

Uz pareizā
ceļa?

starpposma
mērķis
84 % (2019)



starpposma
mērķis
90 % (2019)



starpposma
mērķis
100 % (2019)

starpposma
mērķis
100 % (2019)
starpposma
mērķis
100 % (2019)

Veids
rezultāts

jā

iznākums

jā



iznākums

jā



rezultāts

jā



iznākums

jā

Vai rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu mērķrādītājus?
UZ PAREIZĀ CEĻA

NAV UZ PAREIZĀ CEĻA

NAV SKAIDRS

Rādītāji, kuriem ir kvantitatīvi mērķrādītāji
Rādītāji, kuriem nav kvantitatīvu mērķrādītāju

Piezīme. Mūsu analīzes pamatā ir Komisijas dati, kurus neesam revidējuši.
Dotais attēlojums par to, vai rādītāji ir “uz pareizā ceļa”, attiecas uz mūsu vērtējumu par varbūtību, ka
konkrētais rādītājs sasniegs paredzēto mērķrādītāju. Tomēr, saskaņā ar programmu īstenotās darbības
var neietekmēt rādītāju vai tas var nebūt saistīts ar programmas mērķi, un tā mērķvērtība var nebūt
pietiekami vērienīga. Tāpēc fakts, ka rādītājs ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu paredzēto mērķrādītāju,
nenozīmē, ka programmas progress kopumā nodrošinās tās mērķu sasniegšanu. Sk. arī Papildinājumu
(18. punktu).
Avots. ERP, pamatojoties uz programmas pārskatiem par 2021. gada budžeta projektu.
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2.50. Mēs atzīmējam, ka programma ir uz pareizā ceļa, lai tās sasniegtu

mērķrādītājus. ESIF mērķis ir mobilizēt ieguldījumus vairākās jomās visā ES, nodrošinot
finansējumu augstāka riska portfeļa projektiem nekā tiem, ko atbalsta EIB standarta
operācijas. Pieejamā snieguma informācija ietver datus par mobilizētajiem
ieguldījumiem apstiprinātām darbībām, apstiprināto projektu skaitu, multiplikatora
efektiem un dalībvalstu aptvērumu. Tomēr neviens no pieciem rādītājiem neattiecas uz
vispārīgajā mērķī noteikto galveno jomu riska līmeņa vai iekļūšanas efektivitātes
turpmāko attīstību.

2.51. Attiecībā uz abiem rezultātu rādītājiem jāatzīmē, ka dati daļēji balstās uz

aplēsēm, kas tiek atjauninātas programmas īstenošanas gaitā. Rādītāji būs galīgi tikai
pēc investīciju pabeigšanas. Turklāt ERP atzinumā Nr. 2/2016 bija norādīts, ka
daudzkāršojošās ietekmes aprēķinā izmantots pieņēmums, ka neviena investīcija
netiek veikta bez ESIF, un aicināts pārskatīt šo aprēķinu 28. Mēs atzīmējam, ka gan EIB,
gan EIF ESIF multiplikatora metodoloģijas kopš tā laika ir atjauninātas, lai nodrošinātu,
ka ESIF mērķvērtību sasniegšanā tiek ieskaitītas tikai piesaistītās papildu investīcijas 29.

2.52. Dažiem rādītājiem pašlaik ir samazināta uzraudzības vērtība. Viens no

iznākuma rādītājiem “To valstu kopējais skaits, kas saņēmušas EIB finansējumu
(parakstītie darījumi)” tika sasniegts līdz 2016. gadam, proti, programmas otrajā gadā.
Vēl viens iznākuma rādītājs skaita projektus, kas ir saņēmuši ESIF atbalstu, un tika
sasniegts 2018. gadā, kad pārsniedza 1000 projektus.

2.53. Jāatzīmē, ka ar rādītājiem netiek mērīts progress attiecībā uz konkrēto mērķi

kā tādu, proti, palielināt EIB apjomus, jo īpaši riskantākas operācijas. Lai gan konkrētais
mērķis ņem vērā EIB grupas kopējos darījumus, rādītāji attiecas tikai uz ESIF
darījumiem.

28

OV C 465, 13.12.2016., 1. lpp.

29

EIB, ESIF multiplikatora aprēķināšanas metodika, 2018. gada jūlija atjauninājums un EIF,
ESIF multiplikatora aprēķināšanas metodika, 2019. gada janvāra atjauninājums.
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ESIF finansēto projektu aplēstais mobilizētais ieguldījums ir gandrīz sasniedzis
mērķrādītāju, bet ne vienmēr ir attiecināms tikai uz ESIF

2.54. ESIF ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu mērķrādītāju, proti, mobilizētu investīcijas
500 miljardu EUR apmērā. EIB grupa 2019. gada beigās, kas ir priekšpēdējais gads
pirms termiņa, bija apstiprinājusi darījumus 84,2 miljardu EUR vērtībā un aplēsusi
saistītās investīcijas 458 miljardu EUR vērtībā, kas apsteidz mērķrādītāju, ņemot vērā,
ka no programmas laika bija pagājuši 82 % 30.

2.55. Aplēstās kopējās “saistītās investīcijas” liecina par ārēju “multiplikatora

efektu”, kas pārsniedz plānoto pieckārtējo multiplikatoru, un tas norāda, ka kopējais
multiplikators sasniedz mērķa multiplikatoru 15x (sk. 2.44. punktu). Savā 2019. gada
īpašajā ziņojumā par ESIF mēs konstatējām 31, ka ESIF bija efektīvi piesaistījis
finansējumu, lai atbalstītu ievērojamus papildu ieguldījumus, bet dažos gadījumos par
augstu bija novērtēts tas, kādā mērā ESIF bija faktiski nodrošinājis papildu ieguldījumus
reālajā ekonomikā. Arī ESIF izvērtējumā un mūsu īpašajā ziņojumā ir uzsvērts, ka visu
finansējuma apjomu nevar attiecināt tikai uz ESIF.
ESIF nodrošināja kapitālu gadījumos, kad tirgus to nebūtu spējis, bet tirgus tomēr
būtu varējis apmierināt dažas ESIF investīcijas

2.56. Lai gan EIB ikgadējie aizdevumi 2015.–2017. gadā samazinājās, kas sakrita ar
“ESIF periodu”, jāatzīmē, ka aizdevumu apjoms ir lielāks nekā iepriekšējos divos
trīsgadu periodos (2009.–2011. un 2012.–2014. gads), kuru laikā EIB grupa saņēma
papildu iemaksas, lai risinātu finanšu un valstu parādu krīzi. Salīdzinot ar ikgadējiem
aizdevumiem pirms krīzes, vidējais rādītājs ir ievērojami augstāks “ESIF periodā”,
tādējādi sasniedzot konkrēto mērķi palielināt finansēšanas darījumu apjomu.

30

ESIF 2019. gada ziņojums, “From the European Investment Bank to the European Parliament
and the Council on 2019 EIB Group Financing and Investment Operations under EFSI”,
35. lpp.

31

ERP īpašais ziņojums Nr. 03/2019 “Eiropas Stratēģisko investīciju fonds:jārīkojas, lai ESIF
darbotos pilnīgi sekmīgi”, 81. punkts.
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2.57. Turklāt saskaņā ar EIB 2019. gada ziņojumu par ESIF32 lielākā daļa ESIF

darījumu ir tā sauktās “īpašās darbības”, kas pēc definīcijas ir saistītas ar augstāku risku
nekā EIB parastie darījumi. Šādu jaunu 2019. gadā parakstīto darbību apjoms bija
15 miljardi EUR, kas ir aptuveni 25 % no EIB kopējiem aizdevumiem minētajā gadā,
savukārt šis līmenis pirms ESIF bija zem 10 %.

2.58. Komisijas neatkarīgajā izvērtējumā ir norādīts, ka kopš ESIF uzsākšanas ir

ieviesti vairāki jauni, augstāka riska produkti, piemēram, pašu kapitāls un riska
dalīšanas instrumenti ar finanšu starpniekiem Infrastruktūras un inovāciju logā. Turklāt
esošie produkti ir izmainīti un pielāgoti jaunajiem darījuma partneru / atbalsta
saņēmēju veidiem 33.

2.59. Saskaņā ar sākotnējo ESIF regulu tika uzskatīts, ka “īpašas darbības” pēc

definīcijas nodrošina “papildināmību” (sk. 2.40. punktu). 2018. gada apsekojums liecina,
ka 98 % no parāda operācijām un 99 % no pašu kapitāla operācijām risināja tirgus
nepilnības. Tomēr ziņojumi parāda, ka tirgus vienalga būtu varējis nodrošināt daļu no
šiem ieguldījumiem, kaut gan ar mazāk izdevīgiem nosacījumiem 34. Apsekojums
parāda, ka 67 % no Infrastruktūras un inovāciju loga darījumiem un 76 % no Mazo un
vidējo uzņēmumu loga darījumiem nebūtu notikuši bez ESIF.

2.60. Tāpat izvērtējumā secināja — ieinteresētās personas uzskata, ka ES līmeņa

finansēšanas instrumenti papildina valstu resursus gadījumos, kad valstu resursi vieni
paši nespētu novērst finansējuma iztrūkumus. Vēl viens svarīgs aspekts ir EIB/EIF
līdzdalības sniegtais signāls, kas palīdzēja piesaistīt ieguldījumus it sevišķi augstāka
riska finansējumam. ES atbalsts daudzos gadījumos ir bijis galvenais apsvērums, kas ir
ļāvis pārliecināt finanšu starpniekus iesaistīties augstāka riska projektos35.

32

ESIF 2019. gada ziņojums, “From the European Investment Bank to the European Parliament
and the Council on 2019 EIB Group Financing and Investment Operations under EFSI”,
35. lpp.

33

Independent Evaluation of the EFSI Regulation, Final Report, ICF in association with external
partners, June 2018, 55. lpp.

34

Evaluation of the European Fund for Strategic Investments June 2018, EIB, 46. lpp.
Independent Evaluation of the EFSI Regulation, Final Report, ICF in association with external
partners June 2018, 90. lpp.

35

Independent Evaluation of the EFSI Regulation, Final Report, ICF in association with external
partners, June 2018, 100. lpp.
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2.61. Augstāka riska projekti atbilst regulas mērķim, un tiem ir jānodrošina

programmas “papildināmība”. Šī saikne ir tikusi uzturēta, savukārt ESIF 2.0 ir uzlabojis
“papildināmības kritērijus” 36. Šobrīd uzskata, ka “īpaša (augstāka riska) darbība” ir
spēcīgs aspekts, kas liecina par papildināmību, bet tam vajadzīgs papildu pamatojums,
lai to uzskatītu par atbilstīgu.
ESIF ir darbojies kā dažu ES programmu pastiprinājums, taču ar dažām programmām
tas ir uz laiku pārklājies

2.62. ESIF ir pastiprinājis dažas citas ES programmas. It sevišķi tas attiecās uz Mazo
un vidējo uzņēmumu logu, kur ESIF varēja pastiprināt COSME un InnovFin MVU
garantiju instrumentus, gūstot ieguvumus no vairākiem projektiem, kā arī EIF
darbinieku pieejamās pieredzes. ESIF nodrošināja pagaidu kapitālu, lai apmierinātu
finanšu starpnieku lielo pieprasījumu, kas pārsniedza gada budžeta resursus. Tas
palīdzēja saglabāt impulsu un novērsa “apturēt un turpināt”, kamēr tiek gaidīta jauna
budžeta pieejamība. ESIF Mazo un vidējo uzņēmumu logs vēlāk arī palielinājās,
papildinot pieejamos resursus, un tas ļāva sākt izmantot jaunus instrumentus.

2.63. Citās programmās bija vērojama pārklāšanās. Infrastruktūras un inovāciju

logā pieprasījums sākotnēji samazinājās tādās programmās kā Eiropas infrastruktūras
savienošanas instruments un InnovFin, jo ESIF zināmā mērā aptvēra līdzīgas politikas
jomas. Šo problēmu ātri novērsa, pārorientējot šīs programmas, kuras pārņēma
konkrētākus (riska) finansējuma vajadzību segmentus, lai nepieļautu pārklāšanos ar
ESIF, piemēram, ar ģeogrāfisku atrašanās vietu ārpus ES, vai projektus, kas saistīti ar
tīrāku transportu, energoefektivitāti un digitāli tehniskām inovācijām. Savā īpašajā
ziņojumā par ESIF mēs mudinām palielināt papildināmību starp ES finansēšanas
instrumentiem un ES budžeta garantijām 37.

36

5. panta 1. punkts un 7. panta 12. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada
25. jūnija Regulā (ES) 2015/1017 par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas
Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas
(ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds, kurā
grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 13. decembra Regulu (ES)
2017/2396.

37

ERP īpašais ziņojums Nr. 03/2019 “Eiropas Stratēģisko investīciju fonds:jārīkojas, lai ESIF
darbotos pilnīgi sekmīgi”, 2. ieteikums.
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Komisija ir pārvaldījusi galvojuma fondu, piemērojot pareizas finanšu pārvaldības
principus

2.64. Lielākā daļa portfeļa likviditātes vērtspapīros un portfeļa profils attiecībā uz

tā termiņu, kredītrisku un likviditāti ir kalibrēts saskaņā ar prognozētajām naudas
plūsmām, kuras izriet no ESIF operācijām, kam piešķirts ES galvojums (piemēram,
prognozētie pieprasījumi, ieņēmumi). Ļoti sarežģītajā tirgus vidē, ko raksturo kopumā
negatīvs vai vēsturiski zems ienesīgums apvienojumā ar būtisku tirgus nestabilitāti un
neskaidrībām, fonda 2019. gada absolūtā izpilde bija 1,239 %. Šī peļņa atbilst ESIF
etalona (2,302 %) gada izpildei 38.
Pastāvīgi centieni uzlabot ESIF ģeogrāfisko sadalījumu

2.65. Neatkarīgos izvērtējumos, kā arī mūsu īpašajā ziņojumā ir paustas bažas par

ģeogrāfisko sadalījumu. ES 15 2019. gada beigās veidoja 80 % no parakstītajiem
darījumiem, savukārt ES 13 saņēma tikai 10 %. Pārējais nonāca “citas” kategorijas
rīcībā, it sevišķi vairāku valstu projektiem. Šis jautājums ir minēts arī mūsu 2019. gada
pārskatā 39.

2.66. ESIF virza pieprasījums, un tas piemēro augšupēju pieeju, reaģējot uz

projektu veicinātāju pieteikumiem. Turklāt, kā norādīts vairākos ziņojumos un
izvērtējumos40, ES 13 daļa ESIF aizdevumu kopējā apjomā pārsniedz to ekonomisko
svērumu Savienībā IKP un bruto pamatkapitāla veidošanas ziņā. Visbeidzot,
dalībvalstis, kurām atzīta vislielākā nepieciešamība, ir saņēmušas lielāku ieguldījumu
daļu nekā “pamata valstis” 41.

38

COM(2020) 385 final, 6. lpp.

39

2019. finanšu gada pārskats, 2. nodaļa “Budžeta un finanšu pārvaldība”, 2.41. punkts.

40

Evaluation of the European Fund for Strategic Investments June 2018, EIB, 46. lpp.
Independent Evaluation of the EFSI Regulation, Final Report, ICF in association with external
partners June 2018, 90. lpp.

41

Evaluation of the European Fund for Strategic Investments, June 2018, EIB.
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2.67. Atbildot uz mūsu īpašo ziņojumu par ESIF42, Komisija un EIB uzsāka

pētījumu 43, kurā konstatēja neatbilstību starp ilgtermiņa investīciju vajadzībām un
investīciju pieprasījumu, un attiecīgi ESIF apguvi ES 13 valstīs dažādu (strukturālu)
faktoru dēļ. EIB grupa un Komisija ir īstenojušas informētības vairošanas pasākumus,
kas vērsti uz ES 13 valstīm, un ir uzsākušas spēju veidošanas un konsultāciju atbalsta
iniciatīvas44. Ģeogrāfiskais sadalījums ir minēts arī 2021. gada programmu pārskatā,
norādot, ka “līdz 2020. gada beigām tiks īstenots pasākumu kopums, lai uzlabotu
situāciju”.

Secinājumi

2.68. Mēs secinājām, ka programma ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu mērķrādītājus,
proti, mobilizētu investīcijas 500 miljardu EUR apmērā. Pašreizējās aplēses liecina, ka
tiks sasniegts multiplikatora efekts 15 reižu apmērā. Tomēr iepriekšējās revīzijas un
izvērtējumi parādīja, ka dažos gadījumos ESIF ir atbalstījis projektus, kurus varēja
finansēt no citiem avotiem, lai gan ar citiem finansējuma nosacījumiem, un ka
multiplikatora aprēķini dažos gadījumos ir pārspīlēti. Komisija un EIB ir to atzinušas un
īstenojušas pasākumus, lai novērstu kļūdu un uzlabotu situāciju (sk 2.54.–2.59. punktu).

2.69. Mēs esam norādījuši, ka rādītāji pilnībā neatspoguļo konkrētā mērķa nolūku,

ka būtu kopumā jāpalielina EIB investīcijas, un arī ka nav ietverti tādi svarīgi aspekti kā
riska līmenis un iekļūšanas efektivitāte svarīgās jomās (sk. 2.50.–2.53. punktu).

2.70. Ir atzīmēts jautājums par ģeogrāfisko sadalījumu starp ES 15 un ES 13, bet

relatīvā izteiksmē atbalsts ES 13 valstīm pārsniedz to ekonomisko nozīmi Savienībā, un
finansējums ir lielā mērā virzīts uz dalībvalstīm, kuras krīze ir skārusi smagāk (sk. 2.65.–
2.67. punkts).

2.71. Programmas pārvaldība ir apliecinājusi elastīgu spēju pielāgoties un

uzlaboties laika gaitā. Palielinoties finanšu riskam, pakāpeniski ir izveidotas likviditātes
rezerves. Tas dod iespēju reaģēt uz galvojuma pieprasījumiem, neskarot ES budžetu.
Pašlaik šos līdzekļus pārvalda ar pienācīgu rūpību (sk. 2.64. punktu).
42

ERP īpašais ziņojums Nr. 03/2019 “Eiropas Stratēģisko investīciju fonds:jārīkojas, lai ESIF
darbotos pilnīgi sekmīgi”, 5. ieteikums.

43

Sk. attiecīgos programmu pārskatus par 2021. gada budžeta projektu.

44

EFSI Steering Board (SB/32/2019), Study in response to ECA Audit Recommendation 5:
Improving the geographical spread of EFSI supported investments, 18 July 2019.
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Pielikumi
2.1. pielikums. Programmas “Apvārsnis 2020” un ESIF mērķi
“Apvārsnis 2020”
VISPĀRĪGIE MĒRĶI
MĒRĶA
NR.

1. VM

PILNS MĒRĶA APRAKSTS

ŠAJĀ NODAĻĀ
IZMANTOTAIS
ĪSAIS VARIANTS

VAI IEKĻAUTS
MŪSU
IZLASĒ?

Veidot sabiedrību un ekonomiku,
kas visā Savienībā balstītos uz
zināšanām un inovāciju, vienlaikus
dodot ieguldījumu ilgtspējīgā
attīstībā

–

Jā

KONKRĒTIE MĒRĶI
PILNS MĒRĶA APRAKSTS

ŠAJĀ NODAĻĀ
IZMANTOTAIS
ĪSAIS VARIANTS

VAI IEKĻAUTS
MŪSU
IZLASĒ?

1. KM

Zinātnes izcilība — Eiropas
Pētniecības padome (EPP) —
progresīvu pētījumu stiprināšana

Eiropas
Pētniecības
padome (EPP)

Jā

2. KM

Zinātnes izcilība — nākotnes un
jaunās tehnoloģijas — pētījumu
stiprināšana nākotnes un jauno
tehnoloģiju jomā

Nākotnes un
jaunās
tehnoloģijas

Nē

3. KM

Zinātnes izcilība — Marijas
Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās
darbības — prasmju, apmācības un
karjeras attīstības stiprināšana

Marijas
Sklodovskas-Kirī
vārdā nosauktās
darbības

Jā

4. KM

Zinātnes izcilība — pētniecības
infrastruktūra — Eiropas
pētniecības infrastruktūras, tostarp
e-infrastruktūras, stiprināšana

Pētniecības
infrastruktūra

Nē

MĒRĶA
NR.
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KONKRĒTIE MĒRĶI
PILNS MĒRĶA APRAKSTS

ŠAJĀ NODAĻĀ
IZMANTOTAIS
ĪSAIS VARIANTS

VAI IEKĻAUTS
MŪSU
IZLASĒ?

5. KM

Vadošā loma rūpniecībā — Eiropas
vadošās lomas rūpniecībā
veicināšana ar pētniecību,
tehnoloģiju attīstību,
demonstrējumiem un inovācijām
pamattehnoloģiju un rūpniecisko
tehnoloģiju jomā (informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas;
nanotehnoloģijas; progresīvi
materiāli; biotehnoloģija;
progresīvas ražošanas un apstrādes
tehnoloģijas; kosmoss)

Vadošā loma
pamattehnoloģiju
un rūpniecisko
tehnoloģiju jomā

Jā

6. KM

Vadošā loma rūpniecībā —
piekļuves uzlabošana riska
finansējumam ieguldījumiem
pētniecībā un inovācijā

Piekļuve riska
finansējumam

Nē

7. KM

Vadošā loma rūpniecībā —
inovāciju veicināšana MVU

Inovācija MVU

Jā

8. KM

Sabiedrības problēmu risināšana —
visu iedzīvotāju veselības un

labklājības
uzlabošana visa
mūža garumā

Jā

9. KM

Sabiedrības problēmu risināšana —
pietiekamā apjomā nodrošināt
nekaitīgu, veselīgu un augstas
kvalitātes pārtiku un citus
bioloģiskus produktus, izveidojot
produktīvas, ilgtspējīgas un
resursefektīvas primārās ražošanas
sistēmas, veicinot saistītos
ekosistēmu pakalpojumus un
bioloģiskās daudzveidības
atjaunošanos, kā arī tādas
piegādes, pārstrādes un
tirdzniecības ķēdes, kurām
raksturīga konkurētspēja un zems
oglekļa līmenis

Pārtikas
nodrošinājums,
ilgtspējīga
lauksaimniecība,
jūras zinātniskā un
tehniskā
pētniecība un
bioekonomika

Nē

MĒRĶA
NR.
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KONKRĒTIE MĒRĶI
PILNS MĒRĶA APRAKSTS

ŠAJĀ NODAĻĀ
IZMANTOTAIS
ĪSAIS VARIANTS

VAI IEKĻAUTS
MŪSU
IZLASĒ?

10. KM

Sabiedrības problēmu risināšana —
pāriet uz uzticamu, izmaksu ziņā
pieejamu, sabiedrībā atzītu,
ilgtspējīgu un konkurētspējīgu
energosistēmu, lai mazinātu
atkarību no fosilā kurināmā, ņemot
vērā resursu deficīta palielināšanos,
augošo pieprasījumu pēc enerģijas
un klimata pārmaiņas

Droša, tīra un
efektīva enerģija

Jā

11. KM

Sabiedrības problēmu risināšana —
panākt, lai visu iedzīvotāju,
ekonomikas un sabiedrības labad
Eiropas transporta sistēma būtu
resursu ziņā efektīva, klimatam un
videi nekaitīga, droša un saliedēta

Vieds, videi
nekaitīgs un
integrēts
transports

Nē

12. KM

Sabiedrības problēmu risināšana —
panākt resursu un ūdens
izmantojuma ziņā efektīvu un pret
klimata pārmaiņām noturīgu
ekonomiku un sabiedrību,
nodrošināt dabas resursu un
ekosistēmu aizsardzību un
ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kā arī
izejvielu ilgtspējīgu piegādi un
izmantošanu, lai apmierinātu
pieaugošā pasaules iedzīvotāju
skaita vajadzības, vienlaikus gādājot
par to, lai planētas dabas resursu
un ekosistēmu izmantošana būtu
ilgtspējīga

Klimata politika,
resursefektivitāte
un izejvielas

Nē

13. KM

Sabiedrības problēmu risināšana —
palielināt izpratni par Eiropu,
nodrošināt risinājumus un atbalstīt
iekļaujošu, novatorisku un
domājošu Eiropas sabiedrību,
ņemot vērā nepieredzētās
pārmaiņas un augošo globālo
savstarpējo atkarību

Eiropa mainīgā
pasaulē —
iekļaujoša,
novatoriska un
domājoša
sabiedrība

Nē

MĒRĶA
NR.
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KONKRĒTIE MĒRĶI
PILNS MĒRĶA APRAKSTS

ŠAJĀ NODAĻĀ
IZMANTOTAIS
ĪSAIS VARIANTS

VAI IEKĻAUTS
MŪSU
IZLASĒ?

14. KM

Sabiedrības problēmu risināšana —
veicināt drošas sabiedrības izveidi
Eiropā, ņemot vērā nepieredzētās
pārmaiņas un augošo globālo
savstarpējo atkarību un
apdraudējumus, vienlaikus
nostiprinot Eiropai raksturīgo
brīvības un tiesiskuma kultūru

Droša
sabiedrība —
Eiropas un tās
iedzīvotāju
brīvības un
drošības
aizsardzība

Nē

15. KM

Izcilības izplatīšana un dalības
paplašināšana — pilnībā izmantot
Eiropas talantu kopuma potenciālu
un nodrošināt, lai ieguvumi no
inovācijas virzītas ekonomikas visā
Savienībā tiktu gan maksimāli
palielināti, gan plaši izplatīti
atbilstoši izcilības principam

Plašāka dalība

Nē

16. KM

Zinātne kopā ar sabiedrību un
sabiedrībai — izveidot efektīvu
sadarbību starp zinātni un
sabiedrību, pieņemt darbā jaunus
talantīgus zinātniekus un apvienot
zinātnisko izcilību ar sociālo
informētību un atbildību

Zinātne kopā ar
sabiedrību un
sabiedrībai

Nē

17. KM

Kopīgā pētniecības centra tiešās
darbības, kas nav saistītas ar
kodolenerģiju — nodrošināt uz
saņēmēju orientētu zinātnisko un
tehnisko atbalstu Savienības
politikas virzieniem, elastīgi
reaģējot uz jaunām politikas
vajadzībām

Kopīgais
pētniecības centrs

Nē

18. KM

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju
institūts — integrēt augstākās
izglītības, pētniecības un inovācijas
zinību triādi un tādējādi nostiprināt
Savienības inovatīvās spējas un
risināt sabiedrības problēmas

Eiropas Inovāciju
un tehnoloģiju
institūts

Nē

MĒRĶA
NR.

Avots: ERP, pamatojoties uz programmu pārskatiem 2021. gada budžeta projektam.
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ESIF
VISPĀRĪGIE MĒRĶI
MĒRĶA
NR.

PILNS MĒRĶA APRAKSTS

ŠAJĀ NODAĻĀ
IZMANTOTAIS
ĪSAIS VARIANTS

VAI IEKĻAUTS
MŪSU IZLASĒ?

1. VM

Atbalstīt izaugsmi veicinošas
investīcijas saskaņā ar Savienības
prioritātēm, jo īpaši šādās jomās:
a) pētniecība, izstrāde un
inovācija; b) enerģētikas nozares
attīstība saskaņā ar Enerģētikas
savienības prioritātēm;
c) transporta infrastruktūru un
aprīkojuma, un inovatīvu
transporta tehnoloģiju izstrāde;
d) finansiāls atbalsts ar EIF un EIB
starpniecību vienībām, kurās ir
līdz 3000 darbinieku, jo īpaši
pievēršoties MVU un mazām
vidējas kapitalizācijas
sabiedrībām; e) Informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju
izstrāde un izvēršana; f) vide un
resursefektivitāte un
g) cilvēkkapitāls, kultūra un
veselība; (h) lauksaimniecība,
zivsaimniecība, akvakultūra un
i) atbalsts mazāk attīstītiem
reģioniem un pārejas reģioniem,
citām rūpniecības nozarēm un
pakalpojumiem, kas tiesīgi
saņemt EIB atbalstu.

Atbalstīt izaugsmi
veicinošas
investīcijas
saskaņā ar
Savienības
prioritārajām
jomām.

Jā
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KONKRĒTIE MĒRĶI
MĒRĶA NR.

PILNS MĒRĶA APRAKSTS

ŠAJĀ NODAĻĀ
IZMANTOTAIS
ĪSAIS VARIANTS

1. KM

Palielināt Eiropas Investīciju
bankas (EIB) finansēšanas un
investīciju operāciju apjomu
prioritārajās jomās

EIB operāciju
apjoma
palielināšana

Jā

2. KM

Palielināt Eiropas Investīciju
fonda (EIF) finansējuma
apjomu maziem un vidējiem
uzņēmumiem

(Šis mērķis ir
apvienots ar
SO1, jo bija
novecojis)

Nē

3. KM

Sniegt publiskiem un privātiem
darījumu partneriem
konsultāciju atbalstu
ieguldījumu projektu
apzināšanā, sagatavošanā un
izstrādē, kas ne vienmēr ir
saistīts ar ESIF darījumiem, ar
Eiropas Investīciju konsultāciju
centra (EIKC) starpniecību

Sniegt
konsultāciju
atbalstu

Nē

4. KM

Izveidot publiski pieejamu
tīmekļa portālu, kurā
ES bāzētiem projektu
veicinātājiem sniedz iespēju
sekmēt savu projektu
pamanāmību iespējamiem
starptautiskiem ieguldītājiem

Izveidot tīmekļa
portālu

Nē

Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.

VAI IEKĻAUTS
MŪSU IZLASĒ?
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3. nodaļa
Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija

84

Saturs
Punkts

Ievads
Tvērums un pieeja

3.1.
3.2.–3.6.

ERAF un KF

3.7.–3.66.

ERAF un KF mērķis un darbība

3.7.–3.10.

Publicētā snieguma informācija

3.11.–3.17.

ERAF un KF snieguma novērtēšana, pamatojoties uz
publicēto snieguma informāciju

3.18.–3.58.

Vispārīgi komentāri

3.18.–3.24.

Stratēģijas “Eiropa 2020” mērķrādītāji un snieguma vidusposma
pārskatīšana

3.23.–3.24.

Atbalstīt pāreju uz mazoglekļa ekonomiku

3.25.–3.32.

ES līdzekļi klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanai ir pieejami,
to izmaksu lietderību ir grūti noteikt

3.27.–3.30.

ES finansējums ne vienmēr tiek efektīvi izmantots klimata mērķu
sasniegšanai

3.31.–3.32.

Saglabāt un aizsargāt vidi un veicināt resursefektivitāti

3.33.–3.40.

Kvalitatīvie dati uzrāda nevienmērīgu progresu

3.35.–3.37.

Snieguma jautājumi vides projektos un programmās

3.38.–3.40.

Veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus tīkla
pamatinfrastruktūrā

3.41.–3.52.

Snieguma informācija liecina par īsāku ceļā pavadīto laiku,
pateicoties ceļu projektiem, taču nav skaidras tendences
pāriet uz ilgtspējīgākiem transporta veidiem

3.44.–3.46.

Stratēģisko mērķrādītāju sasniegšana ir apdraudēta

3.47.–3.49.

Izmaksu un ieguvumu analīzi bieži neizmanto kā
instrumentu labākai lēmumu pieņemšanai

3.50.–3.52.

Uzlabot MVU konkurētspēju

3.53.–3.58.

Papildu informācija par sniegumu

3.55.–3.58.
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Darījumu snieguma pārbaudes rezultāti

3.59.–3.61.

Secinājumi

3.62.–3.66.

Pielikums
3.1. pielikums. ERAF un KF programmu mērķi
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Ievads
3.1. Šīs DFS 1.b apakškategorijas izdevumu mērķis ir samazināt atšķirības dažādu

ES dalībvalstu un reģionu attīstības līmenī un pastiprināt visu reģionu konkurētspēju.
Kopējie plānotie izdevumi šajā apakškategorijā 2014.–2020. gada periodā ir
371,4 miljardi EUR (pašreizējās cenās), kas ir 34 % no visas DFS. Kā redzams 3.1. attēlā,
maksājumi līdz 2019. gada beigām sasniedza 139,7 miljardus EUR.

3.1. attēls. Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija: 2014.–2019. gada
maksājumi pašreizējās DFS saistībām kā daļa no DFS maksājumiem visās
kategorijās un sadalījums
Kohēzija
139,7
(22,0 %)

(miljardi EUR)

ERAF
71,3 (51,1 %)

635,9

miljardi EUR

Kohēzijas fonds
29,2 (20,9 %)
ESF
37,6 (26,9 %)
EAFVP
1,5 (1,1 %)

Piezīme. Noapaļošanas dēļ kopsumma var nesakrist ar atsevišķu skaitļu summu.
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem.
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Tvērums un pieeja
3.2. Papildinājumā ir aprakstīta šīs nodaļas sagatavošanā izmantotā metodika.
3.3. No četrām ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas programmām mēs

atlasījām divas: Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF) un Kohēzijas fondu (KF), kas
veido 72 % no maksājumiem, kuri veikti saskaņā ar šo DFS kategoriju (sk. 3.1. attēlu).

3.4. 3.1. pielikumā uzskaitīti visi ERAF un KF mērķi un izcelti tie, kurus atlasījām, lai

skatītu šajā nodaļā. Kopumā mēs atlasījām vienu ERAF konkrētu mērķi un trīs ERAF un
KF kopīgus mērķus.

3.5. Šīs nodaļas pamatā lielā mērā ir Komisijas informācijas caurskatīšana, ko

papildina mūsu revīzijas un apskata ziņojumu konstatējumi, ja tādi ir pieejami. Visā
tekstā mēs atsaucamies uz saviem avotiem.

3.6. Šajā nodaļā galvenā uzmanība ir pievērsta ERAF un KF sniegumam šajā DFS

periodā līdz 2019. gada beigām. Ņemot vērā kohēzijas programmu ilgo īstenošanas
periodu un daudzgadu raksturu, mēs esam izmantojuši attiecīgos datus no
iepriekšējiem gadiem, piemēram, Komisijas novērtējumus un savus revīzijas ziņojumus
un apskatus.
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ERAF un KF
ERAF un KF mērķis un darbība

3.7. Šajā nodaļā mēs aplūkojam divu lielu Eiropas strukturālo un investīciju fondu

(ESI fondu: ERAF un KF) sniegumu. ERAF un KF atbalsta ES Eiropas ekonomikas, sociālās
un teritoriālās kohēzijas politiku (ES kohēzijas politiku), kuras mērķis ir stiprināt
ekonomisko un sociālo kohēziju Eiropas Savienībā, samazinot attīstības līmeņa
atšķirības starp dažādiem reģioniem. 3.2. attēlā sniegts pārskats par galvenajiem ERAF
un KF elementiem.

3.8. ERAF aptver visas dalībvalstis un koncentrējas uz vairākām galvenajām

prioritārajām jomām, piemēram, inovāciju un pētniecību, atbalstu maziem un vidējiem
uzņēmumiem (MVU) un mazoglekļa ekonomiku. Komisija 2019. gadā ERAF budžetam
piešķīra 31,1 miljardu EUR. KF sniedz atbalstu dalībvalstīm 1, kuru nacionālais
kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 90 % no ES vidējā rādītāja. No
KF finansē galvenokārt projektus, kas saistīti ar Eiropas transporta tīkliem un vidi. Tā
budžeta piešķīrums 2019. gadam bija 11,5 miljardi EUR.

3.9. Šos divus fondus kopīgi pārvalda Komisija un dalībvalstis. Gan ERAF, gan KF

īsteno, izmantojot darbības programmas (DP), ko izstrādā dalībvalstis un apstiprina
Komisija.

3.10. ES kohēzijas politikai ir 11 tematiskie mērķi. Šajā nodaļā galvenā uzmanība

pievērsta četriem tematiskajiem mērķiem (3.4. punkts). Pirmie trīs attiecas uz abiem
fondiem, pēdējais attiecas tikai uz ERAF:
o

atbalstīt pāreju uz mazoglekļa ekonomiku;

o

saglabāt un aizsargāt vidi un veicināt resursefektivitāti;

o

veicināt ilgtspējīgu transportu un uzlabot tīkla infrastruktūras;

o

uzlabot MVU konkurētspēju.

1

Bulgārija, Čehija, Igaunija, Grieķija, Horvātija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija,
Portugāle, Rumānija, Slovēnija un Slovākija. Spānija varēja izmantot Kohēzijas fonda pārejas
perioda atbalstu 2007.–2013. gada plānošanas periodā.

89

3.2. attēls. ERAF un KF apskats
Vajadzības

Konteksts un ārējie faktori

ERAF: Samazināt dažādu reģionu
attīstības līmeņa atšķirības un
vismazāk attīstīto reģionu atpalicību.

ES konteksts
• ES stratēģija (piem.,
“Eiropa 2020”)
• Eiropas ekonomikas pārvaldība
(piem., KVAI, kas izdoti Eiropas
pusgadā)
• ES politika (piem., klimata,
enerģētikas, pievienošanās,
kaimiņattiecību u. c. jomās)
• Politikas saskaņotība ar citiem
ES instrumentiem (piem., ESIF,
EISI)
• Atbalsta un elastīguma
vienkāršošana, lai risinātu jaunas
vajadzības

KF: Mazināt ekonomiskās un sociālās
atšķirības un veicināt ilgtspējīgu
attīstību vides un Eiropas
komunikāciju tīklu jomā, kas attiecas
uz transportu.

Mērķi
ERAF/KF vispārīgais mērķis:
Samazināt dažādu reģionu, jo īpaši
nelabvēlīgā situācijā esošu reģionu,
attīstības līmeņa atšķirības un
veicināt stratēģijas “Eiropa 2020”
mērķu sasniegšanu.
Šajā nodaļā ietvertie konkrētie mērķi
(KM) ir šādi:
• 3. KM: Uzlabot MVU
konkurētspēju
• 4. KM: Atbalstīt pāreju uz
mazoglekļa ekonomiku visās
nozarēs*
• 6. KM: Saglabāt un aizsargāt vidi
un uzlabot resursu izmantošanas
efektivitāti*
• 7. KM: Veicināt ilgtspējīgu
transportu un novērst trūkumus
tīkla pamatinfrastruktūrā*
* Attiecas gan uz ERAF, gan uz KF.

Citi ārējie faktori
• Globālie finanšu, ekonomiskie un
veselības apstākļi
• Globalizācija
• Ilgtspējīgas attīstības mērķi

ES fondi, kas iekļauti budžetā 2014.–
2020. gadam šādiem mērķiem:
• 3. KM: 37,1 miljards EUR
• 4. KM: 38,7 miljardi EUR
• 6. KM: 34,7 miljardi EUR
• 7. KM: 56,7 miljardi EUR
Līdzfinansējuma likme ERAF un KF
svārstās no 50 % līdz 85 %.
Avots: Kohēzijas atvērto datu platforma.

Avots: ERP.

•

3. KM: Paaugstināt
nodarbinātības līmeni

•

4. KM: Samazināt
siltumnīcefekta gāzu emisijas

•

6. KM: Mazināt plūdu un meža
ugunsgrēku iespējamību un
sekas

•

7. KM: Saīsināt ceļošanas laiku,
palielināt drošību un ceļojuma
kvalitāti

Plānotie ieguldījumi /
plānotais iznākums
Piemēri
•

3. KM: Privātas investīcijas, kas
papildina valsts atbalstu
uzņēmumiem

Pārvaldības veids
Dalīta pārvaldība

•

Dalībnieki
Komisija (REGIO ĢD), vadošā iestāde,
sertifikācijas iestāde, revīzijas
iestāde, uzraudzības komiteja.

4. KM: Mājsaimniecības un
sabiedriskās ēkas ar uzlabotu
enerģijas patēriņa klasifikāciju

•

6. KM: Papildu iedzīvotāju
skaits, kurus apkalpo uzlabota
notekūdeņu attīrīšana

•

7. KM:
Jaunas/rekonstruētas/moderni
zētas dzelzceļa līnijas

Procesi

Piemēri

Ieguldījumi

Piemēri

DV konteksts
• Ekonomiskā un politiskā situācija
• Reģionālās atšķirības
• Starpreģionālā sadarbība
• DV prioritātes un stratēģijas
• Administratīvā spēja
• Sabiedrības līdzdalība politikas
veidošanā

Darbības

ES fondi, kas iekļauti budžetā 2014.–
2020. gadam:
ERAF: 199,1 miljards EUR
KF: 62,2 miljardi EUR

Plānotais iznākums

•

3. KM: Atbalsts uzņēmumiem
dotāciju vai konsultāciju
pakalpojumu veidā

•

4. KM: Investīcijas atjaunojamo
energoresursu vēja parkos un
fotoelementu paneļu uzstādīšanā
mājsaimniecībās

•

6. KM: Investīcijas atkritumu
apstrādes iekārtās

•

7. KM: Investīcijas TEN-T
transporta projektos
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Publicētā snieguma informācija

3.11. Papildus gada ziņojumam par sniegumu, izmantojot gada pārvaldības un

snieguma ziņojumu (AMPR), programmu pārskatus (PP) un gada darbības pārskatus
(GDP) (sk. 1.3. punktu), Komisija ik pēc trim gadiem publicē kohēzijas ziņojumu par
progresu, kas panākts virzībā uz politikas mērķa – ekonomiskās, sociālās un teritoriālās
kohēzijas – sasniegšanu 2. Saskaņā ar Kopīgo noteikumu regulu (KNR) Komisija publicē
arī gada kopsavilkuma ziņojumus, kuru pamatā ir dalībvalstu gada īstenošanas
ziņojumi, kas 2017. un 2019. gadā mijas ar stratēģiskajiem ziņojumiem.

3.12. Lai konsekventi novērtētu sniegumu darbības programmas līmenī, tiesību

aktos ir paredzēti finanšu, iznākuma un rezultātu rādītāji 3. Komisija gada programmu
pārskatos ziņo par 72 rādītājiem. Tā arī ziņo par darbības programmu kopējiem
rādītājiem Atvērto datu platformā (publiskā datubāzē, kas pastāvīgi apkopo informāciju
par finansēm un sasniegumiem saistībā ar ESI fondiem 2014.–2020. gadam). Turklāt
dalībvalstis ir definējušas pašas savus darbības programmas īpašos rādītājus, kurus pēc
būtības nevar apkopot visā ES. Attiecībā uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu ERAF
un KF darbības programmās ir atsauces uz aptuveni 13 000 konkrētu rādītāju
uzraudzības vajadzībām, kas vienādi sadalīti starp kopējiem un īpašiem programmas
rādītājiem.

3.13. Informāciju no šiem rādītājiem papildina vairāku novērtējumu un pētījumu

rezultāti, kuros analizēti 2007.–2013. gada perioda rezultāti un 2014.–2020. gada
kohēzijas politikas programmu plānošanas un īstenošanas agrīnie posmi. Ex post
novērtējumi ir izstrādāti tā, lai Komisija, plānojot turpmākās programmas, varētu ņemt
vērā gūto pieredzi. Tomēr 3.3. attēlā redzams, ka šo novērtējumu veikšanas laiks
nozīmē, ka gūtā pieredze tiek apkopota pār vēlu, lai radītu ietekmi uz pašreizējo vai
nākamo plānošanas periodu. Paredzams, ka, piemēram, 2014.–2020. gada ex post
novērtējumu rezultāti būs pieejami līdz 2025. gada beigām, kā to paredz KNR. Līdz tam
laikam būs 2021.–2027. gada plānošanas perioda piektais gads, un Komisija,

2

Jaunākais ir Eiropas Komisijas septītais ziņojums par ekonomisko, sociālo un teritoriālo
kohēziju, 2017. gads.

3

Eiropas Savienība, Regulas (ES) Nr. 1303/2013 (L 347/320, 20.12.2013.) 27. pantā minēti trīs
veidu rādītāji: a) finanšu rādītāji, kas attiecas uz piešķirtajiem izdevumiem; b) iznākuma
rādītāji, kas attiecas uz atbalstītajām darbībām, un c) rezultātu rādītāji, kas attiecas uz
attiecīgo prioritāti.
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visticamāk, būs krietni pavirzījusies uz priekšu, gatavojot tiesību aktu priekšlikumus
laikposmam pēc 2027. gada 4.

3.3. attēls. Galveno novērtējumu laika grafiks un tvērums
DFS
2014–2020

DFS
2007–2013
2008

2010

2012

Aptvertais laikposms

2015

2017

DFS
2021–2027
2019

2022

2024

2026

Publikācijas
Ex post novērtējums (14 darba paketes)
Lielo transporta projektu ex post
novērtējums
Darba programmu novērtējumi,
kas procesā

Avots: ERP.

3.14. Attiecībā uz 2007.–2013. gada periodu tika veikts ERAF/KF ex post

novērtējums5. Lai gan novērtējums bija paredzēts, lai spriestu par programmu
vispārējo ietekmi un izdarītu vispārējus kvalitatīvus secinājumus, tajā netika secināts
par mērķu vai mērķrādītāju sasniegšanu. Tas arī sistemātiski neizanalizēja sinerģiju
starp ERAF/KF finansējumu un ES nozaru politikas īstenošanu, kas būtu palīdzējis
izprast kohēzijas politikas ieguldījumu stratēģijas “Eiropa 2020” stratēģisko mērķu
sasniegšanā.

3.15. Tiesību aktos, kas attiecas uz 2014.–2020. gada periodu, nav paredzēti ERAF

un KF vidusposma novērtējumi ES līmenī. Tā vietā dalībvalstīm ir jāsagatavo
novērtējuma plāns un jāveic vismaz viens ietekmes novērtējums katram darbības
programmu prioritārajam virzienam.

4

ERP, informatīvais apskats “Rezultātu sasniegšana kohēzijas jomā”, 2019. gads, 110. un
113. punkts, atsaucoties uz Komisijas ex post novērtējumu par kohēzijas politikas
programmām 2007.–2013. gadam un galveno uzmanību pievēršot Eiropas Reģionālās
attīstības fondam (ERAF), Eiropas Sociālajam fondam (ESF) un Kohēzijas fondam (KF) –
12. darba pakete “Izpildes sistēma”.

5

Komisija, Ex post evaluation of the ERDF and Cohesion Fund 2007–13, SWD (2016)318 final.

92

3.16. Turpmākajās iedaļās mēs vispirms aplūkojam snieguma informāciju, kas

pieejama abu fondu līmenī, kuriem mēs izvēlējāmies pievērsties šajā nodaļā, proti,
ERAF un KF. Pēc tam mēs sniedzam sīkāku informāciju par snieguma aspektiem, kas
saistīti ar mūsu atlasītajiem četriem tematiskajiem mērķiem ( 3.10. punkts). Visos
gadījumos mēs vispirms analizējam monitoringa rādītājus un tos papildinām ar citu
pieejamo informāciju. Visbeidzot, attiecībā uz sniegumu mēs sniedzam arī rezultātus,
kas gūti, veicot projektu izlases pārbaudi 2019. gada ticamības deklarācijas darba
ietvaros. Spriežot par sniegumu, būtu jāpatur prātā trīs svarīgi faktori:
1)

kohēzijas politikā, kam raksturīgi liela mēroga infrastruktūras projekti, var būt
laika nobīde starp programmas sākumu, īstenošanu un iznākuma un rezultātu
sasniegšanu. Nav paredzams, ka plānošanas periodā progress būs lineārs, un
rezultāti bieži vien var materializēties tikai dažus gadus pēc plānošanas perioda
beigām. Progresu, visticamāk, ietekmēs arī salīdzinoši zemais kohēzijas politikas
īstenošanas līmenis salīdzinājumā ar pārējo ES budžetu. Šie faktori, kā arī tas, ka
jaunākie pieejamie dati attiecas uz 2018. gada beigām īstenošanas periodā, kas
ilgst līdz 2023. gada beigām, šajā posmā traucē izdarīt secinājumus par mērķu
sasniegšanu.

2)

Kohēzijas politikas mērķus, piemēram, tos, kas saistīti ar nodarbinātības līmeni,
ekonomikas attīstību, klimatu un enerģētiku, būtiski ietekmē dažādi ārējie faktori
Eiropā un pasaulē. Daudzās dalībvalstīs kohēzijas politikas finansējums parasti
veido nelielu daļu no šiem jautājumiem paredzētā finansējuma, un tāpēc tam var
būt tikai ļoti ierobežota ietekme uz šo dalībvalstu panākumiem minēto mērķu
sasniegšanā.

3)

ES rīcībā ir virkne politikas instrumentu tās augsta līmeņa kohēzijas politikas
mērķu sasniegšanai, no kuriem viena daļa ir ERAF un KF. Šo mērķu sasniegšanai ir
paredzēti arī citi fondi un likumdošanas iniciatīvas. Bieži vien nav iespējams
nošķirt, kā dažādie politikas instrumenti ietekmē virzību uz mērķu sasniegšanu.

3.17. Svarīgi ir arī norādīt, ka, lai gan ticamības deklarācijas darba ietvaros mēs

pārbaudījām dažu projektu darbības rezultātu aspektus (3.59.–3.61. punkts), Komisijas
paziņotā snieguma informācija, piemēram, rādītāji un novērtējumi, nav revidēta.
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ERAF un KF snieguma novērtēšana, pamatojoties uz publicēto
snieguma informāciju
Vispārīgi komentāri

3.18. 3.4. attēlā ir aplūkoti visi ERAF un KF rādītāji, kas iekļauti programmu

pārskatos. Rādītāji, kas saistīti ar ERAF un KF vispārīgo mērķi, parādīti 3.5. attēlā.
Konkrētie mērķi sīkāk skatāmi3.6. attēlā, 3.7. attēlā, 3.8. attēlā un 3.9. attēlā.

3.19. Turpmāk 1.24. punktā ir aplūkoti daži vispārēji ierobežojumi6, kas

piemērojami šo rādītāju interpretēšanā. It sevišķi mūsu novērtējums par to, vai
konkrētais rādītājs ir uz pareizā ceļa, ir saistīts ar iespējamību, ka šis rādītājs sasniegs
mērķrādītāju. Šajā novērtējumā nav ņemts vērā, vai un cik cieši attiecīgais rādītājs ir
saistīts ar ERAF un KF darbībām un mērķiem un vai šim rādītājam noteiktais
mērķrādītājs ir pietiekami vērienīgs. Tāpēc tas ir tikai pirmais solis ERAF un
KF snieguma analīzē. Mēs arī neesam revidējuši pamatā esošo datu ticamību, bet to
aplūkojam 1. nodaļā (sk. 1.13.–1.23. punktu).

3.20. Pavisam kopā ir 72 rādītāji. No tiem deviņi, kas saistīti ar ERAF un KF vispārīgo

mērķi, ir Eurostat rādītāji, tostarp pieci, ko izmanto tikai ERAF, un četri, kas sadalīti
starp abām programmām. Atlikušie 63 rādītāji (45 saistīti ar ERAF un 18 saistīti ar KF)
pamatojas uz kopējiem rādītājiem, ko izmanto dalībvalstu darbības programmās. Tie
atspoguļo 2018. gada beigās pieejamos datus (2019. gada dati nebūs pieejami līdz
2021. gadam). Mūsu veiktā analīze liecina, ka tikai nedaudz vairāk nekā trešdaļa
rādītāju ir “uz pareizā ceļa”, lai sasniegtu mērķrādītājus, un ka aptuveni puse rādītāju
“nav uz pareizā ceļa” 7. Par pārējiem rādītājiem nebija iespējams izdarīt secinājumus.
No deviņiem rādītājiem, kas saistīti ar vispārīgajiem mērķiem, tikai divi ir “uz pareizā
ceļa”. Aptuveni vienai trešdaļai rādītāju ir noteikts vidusposma mērķa mērķrādītājs
2018. gadam. Lielākā daļa šo vidusposma mērķu (70 %) ir vai nu sasniegti, vai,
visticamāk, drīz tiks sasniegti.

6

Sk. arī 2018. gada pārskata 3.21.–3.35. punktu.

7

Sīkāku informāciju par to, kā mēs novērtējām progresu salīdzinājumā ar rādītājiem, skatīt
1.25. punktā.
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3.4. attēls. Apskats par rādītājiem Kohēzijas jomā

Vai saskaņā ar Komisijas datiem
ERAF un KF rādītāji ir “uz pareizā ceļa”, lai sasniegtu mērķvērtības?
Ieguldījums
un
iznākums

Programmu iznākuma
rādītāji
Rezultāts

Ietekme

vispārīgais mērķis
konkrētais mērķis
“Atbalstīt pāreju uz mazoglekļa
ekonomiku”
konkrētais mērķis
“Saglabāt un aizsargāt vidi un veicināt
resursefektivitāti”
konkrētais mērķis
“Veicināt ilgtspējīgu transportu un
novērst trūkumus tīkla
pamatinfrastruktūrā”
konkrētais mērķis
“Uzlabot MVU konkurētspēju”

Citi konkrētie mērķi

Vai rādītāji ir “uz pareizā ceļa”, lai sasniegtu mērķvērtības?
UZ PAREIZĀ CEĻA

NAV UZ PAREIZĀ
CEĻA

NAV SKAIDRS

Rādītāji ar skaitliskām mērķvērtībām
Rādītāji bez skaitliskām mērķvērtībām

Piezīme. Mūsu analīzes pamatā ir Komisijas dati, kurus neesam revidējuši.
Dotais attēlojums par to, vai rādītāji ir “uz pareizā ceļa”, attiecas uz mūsu vērtējumu par varbūtību, ka
konkrētais rādītājs sasniegs paredzēto mērķrādītāju. Tomēr, saskaņā ar programmu īstenotās darbības
var neietekmēt rādītāju vai tas var nebūt saistīts ar programmas mērķi, un tā mērķrādītājs var nebūt
pietiekami vērienīgs. Tāpēc fakts, ka rādītājs ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu paredzēto mērķrādītāju,
nenozīmē, ka pašas programmas progress ir uz pareizā ceļa, lai nodrošinātu tās mērķu sasniegšanu.
Sk. arī Papildinājumu (18. punktu).
Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.
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3.5. attēls. Apskats par rādītājiem, kas saistīti ar ERAF un
KF vispārīgajiem mērķiem
Vai saskaņā ar Komisijas datiem rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai
sasniegtu mērķrādītājus?
Ieguldījums un
iznākums
Saistīts ar
vispārīgo
mērķi

Ietekme

Rezultāts

Jā
Nē
Nav skaidrs

Ar ERAF un KF vispārīgo mērķi saistītie rādītāji
Rādītājs
Nodarbinātības līmenis pa
dzimumiem, vecuma grupā
20–64 gadi
Bruto iekšzemes izdevumi
pētniecībai un izstrādei (GERD )
Siltumnīcefekta gāzu emisijas
(1990. pārskata gads)
Atjaunojamo energoresursu
īpatsvars enerģijas bruto
galapatēriņā
Ekonomikas energointensitāte –
primārās enerģijas patēriņš
Ekonomikas energointensitāte –
enerģijas galapatēriņš
Izglītību un apmācību priekšlaicīgi
pametušās personas pa
dzimumiem
Terciārās izglītības ieguve pa
dzimumiem, vecuma grupā
30–34 gadi
Nabadzības vai sociālās
atstumtības riskam pakļautas
personas

Virzība uz mērķrādītāju

Vai uz
pareizā
ceļa?

54 % (2018)




2016

2020



9 % (2018)
2016

2020

2020

2020
0 % (2018)

2015

– (reālais mērķrādītājs:
N/A (2018)↘, nevis ↗)
pamata vērtība: 1082,2 Mtoe (2015. g.)
mērķrādītājs: 1086 Mtoe (2020. g.)
2015
2020g.)
jaunākie dati: 1124,1 Mtoe (2018.

50 % (2018)

100 % (2018)


Nē

Nav skaidrs


2020

30 % (2018)
2015

Nē


2020

2014

Nē


2020

2014

Nē



39 % (2018)
2015

Nē



22 % (2018)
2016

Jā

Jā


2020

Nē

Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.

Veids

ietekme

ietekme

ietekme

ietekme

ietekme

ietekme

ietekme

ietekme

ietekme
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3.21. Kopumā lielākā daļa rādītāju ir iznākuma rādītāji. Pārējie ir rezultātu vai

ietekmes rādītāji (sk. 3.4. attēlu). Pavisam “uz pareizā ceļa” ir 40 % no iznākuma
rādītājiem. Rezultātu un ietekmes rādītājiem šī procentuālā daļa ir 10 %. Mēs
konstatējām, ka vairāki mērķrādītāji ir samazināti salīdzinājumā ar sākotnēji
noteiktajiem (sk. 3.26., 3.34. un 3.42. punktu). Mēs esam sākuši revīziju par Komisijas
izveidotā snieguma satvara efektīvu darbību, tostarp par mērķrādītāju noteikšanas,
apstiprināšanas un grozīšanas procesiem, un plānojam 2021. gadā ziņot par revīzijas
rezultātiem.

3.22. Programmu izpildes pārskatā (PPO), kas kā pielikums pievienots 2019. gada

pārvaldības un snieguma ziņojumam, Komisija sniedz prognozes par dažiem no šiem
rādītājiem. Šo prognožu pamatā ir informācija, ko katru gadu sniedz programmu
iestādes, un tās atspoguļo plānoto iznākumu atlasītajos projektos, kuri vēl nav pabeigti.
Būtībā šīs prognozes sniedz pozitīvāku ainu nekā dati par līdzšinējiem sasniegumiem 8.

Stratēģijas “Eiropa 2020” mērķrādītāji un snieguma vidusposma pārskatīšana

3.23. Stratēģija “Eiropa 2020” ir ES augsta līmeņa stratēģija 2010.–2020. gada

periodam. Laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam Komisija ir definējusi deviņus
rādītājus, ar kuriem novērtēt progresu šīs stratēģijas mērķu sasniegšanā tādās jomās kā
nodarbinātība, pētniecība un izstrāde, klimata pārmaiņas un enerģētika, izglītība un
nabadzība un sociālā atstumtība 9. Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju 10,
pamatojoties uz 2018. gada datiem, nodarbinātības un izglītības mērķrādītāji,
visticamāk, tiks sasniegti, savukārt virzība uz pētniecības un izstrādes, nabadzības un
sociālās iekļaušanas mērķrādītāju sasniegšanu atpaliek un maz ticams, ka tie tiks
sasniegti.

8

Eiropas Komisija, 2019. gada pārvaldības un snieguma ziņojums par ES budžetu,
1. pielikums (PPO), 2020. gada jūnijs.

9

Sīkāka informācija par grupu ir pieejama šādā adresē:
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Europe_2020_headline_indicators#The_Europe_2020_strategy.

10

Eiropas Komisija, Eurostat, 2019, Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the
Europe 2020 strategy.
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3.24. Komisija 2019. gada decembrī veica darbības programmu snieguma

vidusposma pārskatīšanu 11, pamatojoties uz dalībvalstu 2018. gada īstenošanas
ziņojumiem. Pārskatīšana bija paredzēta, lai noteiktu, cik lielā mērā katra konkrētā
darbības programma ir sasniegusi noteiktos vidusposma mērķus un vai varētu atbrīvot
6 % snieguma rezervi 12. Pārskatīšanā tika secināts 13, ka prioritātes, kas veido 82 % no
kopējās snieguma rezerves, tika novērtētas kā apmierinošas. REGIO ĢD 2019. gada
darbības pārskatā ziņoja, ka vairāk nekā 80 % darbības programmu tika novērtētas kā
“labas” vai “pieņemamas”. Pārējās programmas (41 programma) bija “grūtībās”, un
REGIO ĢD tām noteica ciešu uzraudzību 14. Saistībā ar šo pārskatu mēs neesam veikuši
Komisijas novērtējuma revīziju, lai gan tas tiks risināts 3.20. punkta beigās minētajā
revīzijā.

Atbalstīt pāreju uz mazoglekļa ekonomiku

3.25. 3.6. attēlā ir aplūkoti programmu pārskatu rādītāji, kas saistīti ar mērķi

atbalstīt pāreju uz mazoglekļa ekonomiku visās nozarēs.

3.26. Tikai viens rādītājs šajā jomā ir “uz pareizā ceļa”, lai sasniegtu mērķrādītāju:

“Mājsaimniecību skaits ar uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikācijas rādītāju” attiecībā
uz ERAF, un ir par 35 % lielāks nekā 2018. gadam noteiktais vidusposma mērķis. Pārējie
deviņi rādītāji nav uz pareizā ceļa, lai gan attiecībā uz septiņiem no tiem dalībvalstis ar
Komisijas apstiprinājumu 2023. gada mērķrādītāju ir padarījušas vieglāk sasniedzamu.

11

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 (L 347/320, 20.12.2013.) 21. pantu.

12

Eiropas Komisija, REGIO ĢD 2019. gada darbības pārskats, 2020. gada jūnijs.

13

Eiropas Komisija, 2019. gada pārvaldības un snieguma ziņojums par ES budžetu, 2020. gada
jūnijs.

14

Eiropas Komisija, REGIO ĢD gada darbības pārskata piezīme: “Šā novērtējuma pamatā ir
metodika, ko REGIO ĢD izstrādāja attiecībā uz programmu sniegumu, pamatojoties uz gada
īstenošanas ziņojumu novērtējumu un saistību atcelšanas risku katrai atsevišķai darbības
programmai”.
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3.6. attēls. Apskats par rādītājiem, kas saistīti ar mazoglekļa ekonomiku
Vai saskaņā ar Komisijas datiem rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu
mērķrādītājus?
Rezultāts

Ieguldījums un iznākums

Ietekme

Jā
Nē
Nav skaidrs

Ar mērķi “Atbalstīt pāreju uz mazoglekļa ekonomiku” saistītie rādītāji
Rādītājs
Papildu saražotās atjaunojamo
energoresursu enerģijas daudzums
(Kohēzijas fonds)
Papildu saražotās atjaunojamo
energoresursu enerģijas daudzums
(ERAF)
Mājsaimniecību skaits ar uzlabotu
enerģijas patēriņa klasifikāciju
(Kohēzijas fonds)
Mājsaimniecību skaits ar uzlabotu
enerģijas patēriņa klasifikāciju (ERAF)
Primāro energoresursu ikgadējā patēriņa
samazinājums sabiedriskajās ēkās
(Kohēzijas fonds)
Primāro energoresursu ikgadējā patēriņa
samazinājums sabiedriskajās ēkās
(ERAF)
To enerģijas patērētāju skaita
pieaugums, kuriem ir pieslēgums
viedtīkliem (Kohēzijas fonds)
To enerģijas patērētāju skaita
pieaugums, kuriem ir pieslēgums
viedtīkliem (ERAF)
Paredzamais SEG (siltumnīcefekta gāzu)
samazinājums (Kohēzijas fonds)
Paredzamais SEG (siltumnīcefekta gāzu)
samazinājums gadā (ERAF)

Virzība uz mērķrādītāju
9 % (2018)
2014



2014

2023

starpposma
mērķis
100 % (2018)

13 % (2018)
2014

26 % (2018)
2014

2023

16 % (2018)
2014

2023

5 % (2018)
2014

2023

8 % (2018)
2014

2023

0 % (2018)
2014

2023

5 % (2018)
2014

2023

6 % (2018)
2014

2023

iznākums



iznākums



iznākums



iznākums



rezultāts



rezultāts



iznākums



iznākums



rezultāts



rezultāts

Nē
Nē

2023
starpposma
mērķis
19 % (2018)

Veids


Nē

2023

15 % (2018)

Vai uz
pareizā
ceļa?

Jā

Nē
Nē
Nē
Nē
Nē
Nē

Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.

99

ES līdzekļi klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanai ir pieejami, bet to izmaksu
lietderību ir grūti noteikt

3.27. Lai sasniegtu ES 2020. un 2030. gada mērķrādītājus klimata un enerģētikas
jomā, Komisija ir apņēmusies 2014.–2020. gada periodā klimatrīcībai tērēt vismaz
piektdaļu sava budžetā. ERAF 15 noteikumi paredz, ka noteikta summa no valsts
ERAF līdzekļiem jānovirza mazoglekļa ekonomikas projektiem: 20 % attīstītākajos
reģionos, 15 % pārejas reģionos un 12 % mazāk attīstītajos reģionos.

3.28. Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju dalībvalstis ir ievērojami

pārsniegušas šo minimālo viens pret pieci attiecību, un laikposmā no 2014. līdz
2020. gadam mazoglekļa ekonomikā ir plānots investēt 40 miljardus EUR no ERAF un
KF. Tas ir divreiz vairāk par summu, kas šajā jomā iztērēta iepriekšējā finansēšanas
periodā 16. Īpašajā ziņojumā par šo tematu 17 mēs apstiprinājām, ka katrs piektais
mērķis ir novedis pie lielāka un mērķtiecīgāka klimatrīcības finansējuma ERAF un KF.
Reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu, ES ieviesa pasākumus, kas palielina dalībvalstu
elastību ESI finansējuma izmantošanā 18. Piemēram, tika atcelta prasība ESI fondu
finansējuma noteiktu daļu veltīt galvenajām tēmām 19. Tomēr priekšlikumā piedāvātā
elastība var ietekmēt ES spēju sasniegt darbības programmās sākotnēji noteiktos
mērķus 20.

3.29. Pareiza finanšu pārvaldība ir vairāk nekā tikai naudas tērēšana. Komisija ir

izdevusi pamatnostādnes par energoefektivitātes investīciju ēkās, tostarp izmaksu
lietderības, uzlabošanu. Īpašajā ziņojumā par ēku energoefektivitāti 21 mēs sniedzām
labas prakses piemērus: finanšu instrumentu izmantošana apvienojumā ar dotācijām
15

Eiropas Savienība, Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES)
Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz
mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006.

16

Eiropas Komisija, REGIO ĢD tīmekļa vietne,
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/low-carbon-economy/.

17

ERP īpašais ziņojums Nr. 31/2016 “Vismaz piektdaļas ES budžeta novirzīšana klimata rīcībai:
notiek vērienīgs darbs, bet pastāv nopietns risks, ka iecerēto neizdosies sasniegt”.

18

Eiropas Savienība, Regula (ES) 2020/558, L130/1, 24.4.2020.

19

Eiropas Savienība, Regula (ES) 2020/558, L130/1, 24.4.2020, 25.a panta 5. punkts.

20

ERP Atzinums Nr. 3/2020 par ES regulas grozīšanu par Eiropas strukturālo un investīciju
fondu izmantošanu Covid-19 uzliesmojuma mazināšanas vajadzībām.

21

ERP īpašais ziņojums Nr. 11/2020 “Ēku energoefektivitāte: joprojām lielāka vērība jāpievērš
izmaksu lietderībai”.
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un atbalsta likmes līmeņa modulācija, lai palielinātu privātā finansējuma sviras efektu
un samazinātu liekā atbalsta risku. Tomēr ir grūti noteikt, vai šie līdzekļi tika izmantoti
izmaksu ziņā lietderīgi.

3.30. Citi ar izmaksu lietderību saistīti jautājumi, kas aplūkoti ERP īpašajos

ziņojumos, ir izklāstīti 3.1. izcēlumā.

3.1. izcēlums
ERP ziņojumos iekļautie jautājumi saistībā ar to darbību izmaksu
lietderību, kas vērstas uz klimata un enerģētikas mērķrādītāju
sasniegšanu
Pārmērīgi subsidētas sākotnējā atbalsta shēmas vēja un saules fotoelementu
izmantošanai, ko apmaksāja ar augstākām elektroenerģijas cenām un/vai valsts
deficītu 22.
Starpreģionu sadarbības un pieredzes apmaiņas trūkums. Piemēram, iekšējā
enerģijas tirgus sadrumstalotības dēļ kavējas investīcijas tīklos, tostarp
starpsavienojumu infrastruktūrā. Tas kavē atjaunojamo energoresursu
izmantošanu un sinerģijas attīstību starp dalībvalstīm 23.
Lai gan lielākā daļa revidēto dalībvalstu projektu izstrādē izmantoja izmaksu un
ieguvumu analīzi un modeļus, ir vajadzīgi uzlabojumi attiecībā uz risinājumiem, par
kuriem Eiropas Vides aģentūra (EVA) ir paziņojusi, ka tie ir izmaksu ziņā lietderīgi 24.
Dalībvalstis projektus izvēlējās galvenokārt rindas kārtībā, neizvērtējot to saistītās
izmaksas un ieguvumus25.

22

ERP īpašais ziņojums Nr. 8/2019 “Vēja un saules enerģijas izmantošana elektroenerģijas
ražošanā: lai sasniegtu ES mērķus, ir jāveic būtiski pasākumi”.

23

ERP īpašais ziņojums Nr. 8/2019 “Vēja un saules enerģijas izmantošana elektroenerģijas
ražošanā: lai sasniegtu ES mērķus, ir jāveic būtiski pasākumi”.

24

ERP īpašais ziņojums Nr. 25/2018 “Plūdu direktīva: panākumi risku novērtēšanā, bet
plānošana un īstenošana ir jāuzlabo”.

25

ERP īpašais ziņojums Nr. 11/2020 “Ēku energoefektivitāte: joprojām lielāka vērība jāpievērš
izmaksu lietderībai”.
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ES finansējums ne vienmēr tiek efektīvi izmantots klimata mērķu sasniegšanai

3.31. Kohēzijas politika ir daļa no ES politikas pasākumu kopuma, kas palīdz

sasniegt klimata un enerģētikas mērķus. Ir skaidras norādes, ka ES nesasniegs
2030. gada mērķus klimata un enerģētikas jomā. Komisija uzskata 26, ka attiecībā uz
dabas resursu izmantošanas negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanu ir gūts tikai
ierobežots progress. Īpašajā ziņojumā par ēku energoefektivitāti 27 mēs norādām, ka
stratēģijas “Eiropa 2020” energoefektivitātes mērķi, visticamāk, netiks sasniegti. Citā
revīzijā 28 mēs ziņojām par progresa palēnināšanos gan vēja, gan saules fotoelektriskajā
nozarē pēc 2014. gada. Pusē ES dalībvalstu pastāvēja risks, ka no atjaunojamajiem
energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoms nebūs pietiekams, lai sasniegtu
2020. gadam noteiktos mērķrādītājus. Vispārējā stāvokļa apskatā par ES rīcību
enerģētikas un klimata pārmaiņu jomā mēs ziņojām, ka dalībvalstu prognozētais
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums nesasniedz 40 % mērķi 2030. gadam 29.

3.32. EVA un Eiropas Parlamenta ziņojumi saskan ar mūsu secinājumiem.

EVA 2019. gada ziņojumā 30 uzsvēra, ka pašreizējais progresa līmenis nebūs pietiekams,
lai sasniegtu 2030. un 2050. gada klimata un enerģētikas mērķrādītājus. Eiropas
Parlaments31 norādīja, ka ES, visticamāk, nesasniegs galvenos 2030. gada
mērķrādītājus klimata un enerģētikas jomā.

26

Eiropas Komisija, Eiropas pusgada tematiskā faktu lapa,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/862 574/Factsheet_Se
mester_SDGs.pdf.

27

ERP īpašais ziņojums Nr. 11/2020 “Ēku energoefektivitāte: joprojām lielāka vērība jāpievērš
izmaksu lietderībai”.

28

ERP īpašais ziņojums Nr. 8/2019 “Vēja un saules enerģijas izmantošana elektroenerģijas
ražošanā: lai sasniegtu ES mērķus, ir jāveic būtiski pasākumi”.

29

Sk. arī https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emissiontrends-6/assessment-3.

30

EVA, European environment — state and outlook 2020, Knowledge for transition to a
sustainable Europe, 2019.

31

Eiropas Parlaments, EU Environment and Climate Change Policies –- State of play, current
and future challenges, Policy Department A at the request of the Committee on the
Environment, Public Health and Food Safety of the European Parliament, September 2019.
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Saglabāt un aizsargāt vidi un veicināt resursefektivitāti

3.33. 3.7. attēlā aplūkoti programmu pārskatu rādītāji, kas saistīti ar mērķi

saglabāt un aizsargāt vidi un veicināt resursefektivitāti.

3.34. Pieci no desmit rādītājiem ir “uz pareizā ceļa”, lai sasniegtu mērķrādītājus, no
kuriem lielākā daļa attiecas uz ūdensapgādi un notekūdeņu attīrīšanu. Rādītāji, kas
attiecas uz atkritumu pārstrādi, nav “uz pareizā ceļa”. Lai gan vienā gadījumā bija
acīmredzama kļūda, dalībvalstis ar Komisijas piekrišanu pārskatīja un samazināja visus
pārējos mērķrādītājus, dažus no tiem samazinot par vairāk nekā 50 % salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu.
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3.7. attēls. Apskats par rādītājiem, kas saistīti ar vidi
Vai saskaņā ar Komisijas datiem rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu
mērķrādītājus?
Ieguldījums un iznākums

Ietekme

Rezultāts

Jā
Nē
Nav skaidrs

Ar mērķi “Saglabāt un aizsargāt vidi un veicināt resursefektivitāti” saistītie rādītāji
Rādītājs
Papildu atkritumu pārstrādes jauda (Kohēzijas fonds)

Virzība uz mērķrādītāju
25 % (2018)
2014

Papildu atkritumu pārstrādes jauda (ERAF)

2 % (2018)
2014

Uzlabotās ūdensapgādes apkalpoto iedzīvotāju skaita
pieaugums (Kohēzijas fonds)
Uzlabotās ūdensapgādes apkalpoto iedzīvotāju skaita
pieaugums (ERAF)
Uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto
iedzīvotāju skaita pieaugums (Kohēzijas fonds)
Uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto
iedzīvotāju skaita pieaugums (ERAF)
Kopējā sanētās augsnes platība (Kohēzijas fonds)

2014

11 % (2018)
2014

To dzīvotņu platība, kuras saņem atbalstu, lai panāktu
labāku aizsardzības pakāpi (ERAF)

2023

19 % (2018)
2014



iznākums

starpposma
mērķis
9 % (2018)



iznākums

starpposma
mērķis
10 % (2018)



iznākums

starpposma
mērķis
1 % (2018)



iznākums

starpposma
mērķis
10 % (2018)



iznākums



iznākums



iznākums



iznākums



iznākums

Nē

2023

Jā
Jā
Jā
Jā

4 % (2018)

Nē

2023

4 % (2018)
2014

To dzīvotņu platība, kuras saņem atbalstu, lai panāktu
labāku aizsardzības pakāpi (Kohēzijas fonds)

2023

3 % (2018)
2014

iznākums

Nē

2023

2023

2023

starpposma
mērķis
2 % (2018)

Jā

16 % (2018)
2014

Nē

2023

34 % (2018)
2014

2023

Veids



starpposma
mērķis
40 % (2018)



9 % (2018)

2014

Kopējā sanētās augsnes platība (ERAF)

2023

Uz pareizā
ceļa?

Nav skaidrs

Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.
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Kvalitatīvie dati uzrāda nevienmērīgu progresu

3.35. Komisija ziņoja par ievērojamu pieaugumu gan attiecībā uz plānotajām

investīcijām, gan attiecībā uz sasniegumiem vides aizsardzības un resursefektivitātes
jomās, neraugoties uz lēno progresu atkritumu pārstrādes jaudas palielināšanā un
zemes atjaunošanā 32. Novērtējumā Komisija konstatēja, ka ūdens jomā 2007.–
2013. gada plānošanas periodā atbalstītie un pabeigtie projekti uzlaboja dzeramā
ūdens piegādi vismaz četriem miljoniem ES iedzīvotāju un nodrošināja labāku
notekūdeņu attīrīšanu vairāk nekā septiņiem miljoniem iedzīvotāju 33.

3.36. Īpašajā ziņojumā par ūdens infrastruktūru34 mēs norādījām, ka vispārējo

informētības trūkumu par ūdens noplūdēm trijās revidētajās dalībvalstīs izraisīja
nepietiekamas investīcijas ūdens infrastruktūras uzturēšanā un atjaunošanā. Turklāt
ziņojumā par ES finansējumu komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Donavas upes
baseinā 35 mēs konstatējām, ka visas četras pārbaudītās dalībvalstis ir guvušas
ievērojamus panākumus direktīvas prasību izpildē 36, taču konkrētās jomās ir radušies
kavējumi.

32

Eiropas Komisijas dažādi dokumenti, tostarp REGIO ĢD 2018. gada darbības pārskats,
2018. gada pārvaldības un snieguma ziņojums un 2019. gadā publicētais kopsavilkuma
ziņojums par programmu gada īstenošanas ziņojumiem 2014.–2017. gadā.

33

Eiropas Komisija, Kohēzijas politikas 2007.–2013. gada programmu ex post novērtējums.

34

ERP īpašais ziņojums Nr. 12/2017 “Dzeramā ūdens direktīvas īstenošana: ūdens kvalitāte un
pieejamība Bulgārijā, Ungārijā un Rumānijā ir uzlabojusies, bet joprojām ir vajadzīgi lieli
ieguldījumi”.

35

ERP īpašais ziņojums Nr. 2/2015 “ES finansējums komunālo notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām Donavas upes baseinā: ir nepieciešami turpmāki centieni, lai palīdzētu
dalībvalstīm sasniegt ES notekūdeņu politikas mērķus”.

36

Eiropas Savienība, Komunālo notekūdeņu direktīva, Padomes Direktīva 91/271/EEK.
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3.37. Attiecībā uz gaisa kvalitāti EVA ir ziņojusi par gaisa piesārņotāju emisiju

samazinājumu, ko veicina ERAF/KF finansēti projekti, laikposmā no 1990. līdz
2015. gadam 37. Jaunākā ziņojumā EVA norāda, ka vispārējās vides tendences Eiropā
kopš 2015. gada nav uzlabojušās un ka lielākā daļa 2020. gada mērķu, jo īpaši
bioloģiskās daudzveidības jomā, netiks sasniegti 38. Mūsu konstatējumi ir apstiprinājuši
šīs tendences 39.
Snieguma jautājumi vides projektos un programmās

3.38. Komisija 2020. gadā veiktajā lielo projektu ex post novērtējumā40 secināja, ka

projektus ietekmēja izmaksu un laika pārtēriņš. Saistībā ar vides projektiem galvenās
nepilnības attiecās uz prognozēm par projektēšanas jaudu un elastību.

3.39. 3.2. izcēlumā ir sniegti daži piemēri no mūsu īpašajiem ziņojumiem par

ES līdzfinansēto projektu un programmu vājo orientāciju uz sniegumu.

37

EVA, Indicator assessment – Emissions of the main air pollutants in Europe, 2017.

38

EVA, European environment — state and outlook 2020, Knowledge for transition to a
sustainable Europe, 2019.

39

ERP īpašais ziņojums Nr. 23/2018 “Gaisa piesārņojums: mūsu veselība joprojām nav
pietiekami aizsargāta”; ERP vispārējā stāvokļa apskats par ES rīcību enerģētikas un klimata
pārmaiņu jomā, 2017. g.; īpašais ziņojums Nr. 2/2015 “ES finansējums komunālo
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Donavas upes baseinā: ir nepieciešami turpmāki centieni,
lai palīdzētu dalībvalstīm sasniegt ES notekūdeņu politikas mērķus”; ERP īpašais ziņojums
Nr. 12/2017 “Dzeramā ūdens direktīvas īstenošana: ūdens kvalitāte un pieejamība Bulgārijā,
Ungārijā un Rumānijā ir uzlabojusies, bet joprojām ir vajadzīgi lieli ieguldījumi”.

40

Eiropas Komisija, Ex post evaluation of major projects in environment financed by the
European Regional Development Fund and the Cohesion Fund between 2000 and 2013, June
2018.
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3.2. izcēlums
Piemēri nepietiekamai orientācijai uz sniegumu ES līdzfinansētos
vides projektos vai programmās
—

Vairāki mērķi plūdu riska pārvaldības plānos nebija izteikti skaitļos, un tiem
nebija noteikta termiņa 41

—

Neraugoties uz Komisijas norādījumiem, dažas dalībvalstis nevarēja uzrādīt
nekādu sakarību starp atbalsta likmi un paredzamo enerģijas ietaupījumu, ko
projekti radītu 42.

3.40. Mēs esam ziņojuši arī par piemēriem, kas liecina, ka investīcijas nav
pietiekami saskaņotas ar ES prioritātēm, jo ir nepilnības līdzekļu piešķiršanā
projektiem:
o

ES tiešais finansējums gaisa kvalitātei var sniegt noderīgu atbalstu, bet, piemēram,
revīzijas laikā nebija projektu, kas būtu vērsti uz sadzīves apkures emisiju
samazināšanu teritorijās, kur tas ir liels gaisa piesārņojuma avots 43; un

o

Plūdu direktīvai kopumā bija pozitīva ietekme, taču finansējuma avoti dalībvalstu
plūdu riska pārvaldības plānos tika norādīti un nodrošināti tikai daļēji, finansējums
pārrobežu investīcijām bija ierobežots un nauda kopumā netika piešķirta saskaņā
ar prioritātēm 44.

41

ERP īpašais ziņojums Nr. 25/2018 “Plūdu direktīva: panākumi risku novērtēšanā, bet
plānošana un īstenošana ir jāuzlabo”.

42

ERP īpašais ziņojums Nr. 11/2020 “Ēku energoefektivitāte: joprojām lielāka vērība jāpievērš
izmaksu lietderībai”.

43

ERP īpašais ziņojums Nr. 23/2018 “Gaisa piesārņojums: mūsu veselība joprojām nav
pietiekami aizsargāta”.

44

ERP īpašais ziņojums Nr. 25/2018 “Plūdu direktīva: panākumi risku novērtēšanā, bet
plānošana un īstenošana ir jāuzlabo”.
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Veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus tīkla
pamatinfrastruktūrā

3.41. 3.8. attēlā aplūkoti programmu pārskatu rādītāji, kas saistīti ar mērķi veicināt

ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus tīkla pamatinfrastruktūrā.

3.42. Puse no 16 rādītājiem ir “uz pareizā ceļa”, lai sasniegtu mērķrādītājus. Tie ir

saistīti ar dzelzceļa līnijām, metro un tramvaju, kā arī ceļiem. Jaunākajā ziņojumā, ko
apstiprinājusi Komisija, dalībvalstis ir samazinājušas lielāko daļu mērķrādītāju
2023. gadam, dažos gadījumos ievērojamā apmērā. Piemēram, kopējā ERAF un
KF mērķvērtība rādītājam “Jaunu dzelzceļa līniju kopējais garums” tika samazināta no
947 km līdz 579 km (39 %) un kopējā ERAF un KF mērķvērtība rādītājam “Jaunu vai
uzlabotu tramvaja un metro līniju kopējais garums” tika samazināta no 680 km līdz
441 km (35 %).

3.43. Visi rādītāji šajā politikas jomā ir iznākuma rādītāji: tie galvenokārt sniedz

datus par programmas īstenošanu attiecībā uz uzbūvēto infrastruktūru. Nav kopīgu
rādītāju rezultātu novērtēšanai. Mūsu ziņojumā par ES līdzfinansētiem ceļiem 45
norādīts, ka Komisija nesniedz informāciju, piemēram, par laika ietaupījumu vai lielāku
vidējo ātrumu, lai gan šī informācija dažkārt ir pieejama. Tāpat mūsu ziņojumā par
transporta pamatinfrastruktūras (TFI) projektiem 46 norādīts, ka nav mehānisma
rezultātu sistemātiskai novērtēšanai kādu laiku pēc projekta pabeigšanas, un Komisijai
nav datu par lielāko transporta projektu plašāku ietekmi (piemēram, sociālekonomisko
ietekmi).

45

ERP īpašais ziņojums Nr. 9/2020 “ES autoceļu pamattīkls: ceļā pavadītais laiks ir
samazinājies, taču tīkls joprojām nav pilnībā funkcionāls”.

46

ERP īpašais ziņojums Nr. 10/2020 “ES transporta infrastruktūra: lai savlaicīgi nodrošinātu
tīkla ietekmi, megaprojekti jāīsteno ātrāk”.
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3.8. attēls. Apskats par rādītājiem, kas saistīti ar transporta tīkliem
Vai saskaņā ar Komisijas datiem rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu
mērķrādītājus?
Ieguldījums un iznākums

Rezultāts

Ietekme

Jā
Nē
Nav skaidrs

Ar mērķi “Veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus tīkla
pamatinfrastruktūrā” saistīto rādītāju izlase
Rādītājs
Jaunās dzelzceļa līnijas kopējais garums
(Kohēzijas fonds)
Jaunās dzelzceļa līnijas kopējais garums
(ERAF)
Kopējais rekonstruētas vai modernizētas
dzelzceļa līnijas garums (Kohēzijas
fonds)
Kopējais rekonstruētas vai modernizētas
dzelzceļa līnijas garums (ERAF)
Jaunuzbūvēto autoceļu kopējais garums
(Kohēzijas fonds)
Jaunuzbūvēto autoceļu kopējais garums
(ERAF)
Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu
kopējais garums (Kohēzijas fonds)
Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu
kopējais garums (ERAF)
Jauno vai uzlaboto tramvaju un metro
līniju kopējais garums (Kohēzijas fonds)
Jauno vai uzlaboto tramvaju un metro
līniju kopējais garums (ERAF)

Virzība uz mērķrādītāju



0 % (2017)


2014

2023
– (nav datu)
N/A - no data
bā zes vērtība : 0 km (2014. g.)
mērķrā dītā js : 558 km (2023. g.)
2014
ja unā ki e 2023
da ti : na v da tu

22 % (2018)
2014

2023

11 % (2018)
2014

2023

41 % (2018)
2014

2023

32 % (2018)
2014

2023

82 % (2018)
2014

2023

29 % (2018)
2014

2023

28 % (2018)
2014

2023

4 % (2018)
2014

2023

Uz pareizā
ceļa?
Nē



Nav skaidrs

starpposma
mērķis
10 % (2018)



starpposm
a mērķis
7 % (2018)



starpposma
mērķis
4 % (2018)

Jā

Jā


Jā

starpposma
mērķis
10 % (2018)



starpposma
mērķis
18 % (2018)



starpposma
mērķis
12 % (2018)



starpposma
mērķis
28 % (2018)



starpposma
mērķis
60 % (2018)



Jā

Jā

Jā

Jā

Nē

Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.

Veids
iznākums

iznākums

iznākums

iznākums

iznākums

iznākums

iznākums

iznākums

iznākums

iznākums
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Snieguma informācija liecina par īsāku ceļā pavadīto laiku, pateicoties ceļu
projektiem, taču nav skaidras tendences pāriet uz ilgtspējīgākiem transporta veidiem

3.44. ES investīcijas transporta nozarē ir palīdzējušas uzlabot savienojamību un

pieejamību 47. Mūsu nesen veiktajā revīzijā par atbalstu autoceļu pamattīklam 48 tika
secināts, ka ES programmas sekmē tā attīstību. Attiecībā uz analizētajiem maršrutiem
mēs konstatējām, ka saīsinājies ceļā pavadītais laiks, lielāks nobraukto kilometru skaits
uz automaģistrālēm, uzlabota drošība un ceļošanas kvalitāte.

3.45. Nesen veiktajā revīzijā par ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās mēs secinājām, ka

nav skaidru novērojumu, kas liecinātu, ka pilsētas izteikti maina savas pieejas. It sevišķi
nav nekādas skaidras tendences ilgtspējīgāku transporta veidu virzienā. Tomēr mēs
atzīstam, ka, lai panāktu ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes būtiskus uzlabojumus, var būt
vajadzīgs papildu laiks 49.

3.46. Komisija 2018. gadā publicēja novērtējumu par desmit lieliem transporta

projektiem autotransporta, dzelzceļa un pilsētas transporta nozarē, kurus līdzfinansēja
ERAF un KF 2000.–2006. gada vai 2007.–2013. gada plānošanas periodā 50. Tā norādīja,
ka lielākajā daļā izvērtēto projektu tika ietaupīts laiks un transportlīdzekļu
ekspluatācijas izmaksas un ka tiem bija pozitīva ietekme drošības, mazāka trokšņa un
pakalpojumu kvalitātes ziņā. Tā arī norādīja, ka ietekme uz dzīves kvalitāti un labklājību
parasti ir pozitīva. Novērtējumā arī secināts, ka šo projektu ietekme uz vides ilgtspēju
(piemēram, gaisa piesārņojums un klimata pārmaiņas) kopumā bija pozitīva, lai gan
ierobežota.

47

ERP vispārējā stāvokļa apskats Nr. 9/2018 “Ceļā uz veiksmīgu transporta nozari Eiropas
Savienībā: risināmās problēmas”.

48

ERP īpašais ziņojums Nr. 9/2020 “ES autoceļu pamattīkls: ceļā pavadītais laiks ir
samazinājies, taču tīkls joprojām nav pilnībā funkcionāls”.

49

ERP īpašais ziņojums Nr. 6/2020 “Ilgtspējīga pilsētu mobilitāte Eiropas Savienībā: bez
dalībvalstu apņemšanās būtiski uzlabojumi nav iespējami”.

50

Eiropas Komisija, Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional
Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013, June 2018.
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Stratēģisko mērķrādītāju sasniegšana ir apdraudēta

3.47. Eiropas transporta tīkla (TEN-T) regulā51 ir noteikti “visaptverošie” tīkli un

“pamattīkli”, kas jāizstrādā dalībvalstīm. Visaptverošā tīkla, kas jāpabeidz līdz
2050. gadam, mērķis ir nodrošināt visu ES reģionu pieejamību un savienojamību.
Pamattīklā, kas jāpabeidz līdz 2030. gadam, ietilpst tās visaptverošā tīkla daļas, kuras ir
stratēģiski vissvarīgākās TEN-T mērķu sasniegšanai.

3.48. Nesen veiktajā revīzijā par transporta pamatinfrastruktūrām52 mēs ziņojām,

ka ir maz ticama ES transporta pamattīkla pilnas jaudas sasniegšana līdz 2030. gadam,
lai gan šo infrastruktūru īstenošanai jau var būt zināma pozitīva ietekme. Turklāt
vispārējā stāvokļa apskatā 53 mēs norādījām, ka, tā kā ES finansējuma mērogs ir
ierobežots salīdzinājumā ar vispārējām vajadzībām, galvenā uzmanība ir jāpievērš
prioritātēm ar vislielāko ES pievienoto vērtību. Veicot revīziju par ceļiem 54, mēs
ieteicām dalībvalstīm piešķirt prioritāti investīcijām pamattīklā, lai to pabeigtu līdz
2030. gadam, it īpaši tajās dalībvalstīs, kurās līdz šim panākts ierobežots progress. Šajā
revīzijā mēs konstatējām, ka dalībvalstis ierosināja tērēt 66 % no ESI fondiem, kas
pieejami autoceļu projektiem 2014.–2020. gadā, ārpus pamattīkla.

51

ES, Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES)
Nr. 1315/2013 par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko
atceļ Lēmumu Nr. 661/2010/ES (Dokuments attiecas uz EEZ).

52

ERP īpašais ziņojums Nr. 10/2020 “ES transporta infrastruktūra: lai savlaicīgi nodrošinātu
tīkla ietekmi, megaprojekti jāīsteno ātrāk”.

53

ERP vispārējā stāvokļa apskats Nr. 9/2018 “Ceļā uz veiksmīgu transporta nozari Eiropas
Savienībā: risināmās problēmas”.

54

ERP īpašais ziņojums Nr. 9/2020 “ES autoceļu pamattīkls: ceļā pavadītais laiks ir
samazinājies, taču tīkls joprojām nav pilnībā funkcionāls”.
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3.49. Mēs esam norādījuši, ka īpaša uzmanība jāpievērš pārrobežu posmiem, jo

pārrāvumi pārrobežu infrastruktūrā samazina ES mēroga tīkla paredzēto ietekmi.
Dalībvalstīm nav stimulu īstenot ES politiku, ja valsts nav īpaši ieinteresēta, it īpaši
pārrobežu savienojumos 55. Mēs ziņojām par problēmām šajā jomā, kad revidējām
ES autoceļu pamattīklu 56 un investīcijas Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmā 57.
Izmaksu un ieguvumu analīzi bieži neizmanto kā instrumentu labākai lēmumu
pieņemšanai

3.50. Attiecībā uz pašreizējo plānošanas periodu finansēšanas nosacījums lieliem

projektiem ir sīki izstrādāta izmaksu un ieguvumu analīze, ko veic dalībvalstis un ko pēc
tam novērtē un apstiprina Komisija. Mūsu veiktā ātrgaitas dzelzceļa tīkla revīzija
parādīja, ka vajadzību novērtējuma kvalitāte dalībvalstīs ir zema un ka projektu
sponsori un vērtētāji parasti izmanto izmaksu un ieguvumu analīzi tikai kā obligātu
administratīvu pasākumu, nevis kā instrumentu labākai lēmumu pieņemšanai 58. To
apstiprina Komisijas novērtējums 59. Piemēram, veicot revīziju par transporta
pamatinfrastruktūrām, mēs konstatējām, ka satiksmes prognozes parasti bija pārāk
optimistiskas, nebija labi koordinētas, nebalstījās uz pamatotiem ekonomiskiem
novērtējumiem un dažkārt bija ļoti vienkāršotas. Mēs secinājām, ka pārbaudītajās
transporta pamatinfrastruktūrās izmaksu un ieguvumu analīze nav pienācīgi izmantota
kā politikas veidošanas instruments 60.

55

ERP vispārējā stāvokļa apskats Nr. 9/2018 “Ceļā uz veiksmīgu transporta nozari Eiropas
Savienībā: risināmās problēmas”.

56

ERP īpašais ziņojums Nr. 9/2020 “ES autoceļu pamattīkls: ceļā pavadītais laiks ir
samazinājies, taču tīkls joprojām nav pilnībā funkcionāls”.

57

ERP īpašais ziņojums Nr. 13/2019 “Vienota Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēma: vai
politiskā izvēle reiz kļūs par realitāti”.

58

ERP īpašais ziņojums Nr. 19/2018 “Eiropas ātrgaitas dzelzceļa tīkls nav izveidots, tā vietā –
neefektīva sadrumstalotība”.

59

Eiropas Komisija, Ex post evaluation of major projects in transport financed by the European
Regional Development Fund and the Cohesion Fund between 2000 and 2013, June 2018.

60

ERP īpašais ziņojums Nr. 10/2020 “ES transporta infrastruktūra: lai savlaicīgi nodrošinātu
tīkla ietekmi, megaprojekti jāīsteno ātrāk”.
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3.51. Komisijas tiesību akta priekšlikumā par ESI fondiem 2021.–2027. gadam ir

atceltas visas novērtēšanas prasības, kas attiecas uz lielajiem projektiem, tostarp
izmaksu un ieguvumu analīzes prasība 61. Lai gan mēs atzīstam, ka tādējādi tiek
samazināts vispārējais administratīvais slogs, esam nobažījušies, ka to atsver
palielinātais risks, ka līdzfinansētās investīcijas nepiedāvā vislabāko cenas un vērtības
attiecību 62.

3.52. Revīzijās par ES līdzfinansētajām ātrgaitas dzelzceļa līnijām63 un transporta

pamatinfrastruktūrām 64 tika secināts, ka dažu revidēto līniju ilgtspēja ir apdraudēta, jo
tajās nav pietiekami daudz pasažieru. Iepriekšējā revīzijā mēs norādījām, ka šo risku
varētu mazināt, veicot izmaksu un ieguvumu rūpīgu ex ante novērtējumu. Līdzīgs
secinājums izdarīts Komisijas novērtējumā 65, kurā norādīts, ka projektu finansiālā
ilgtspēja ir atkarīga no publiskā finansējuma un ka projektu sagatavošanas laikā nav
pievērsta pietiekama uzmanība projektu finansiālajai ilgtspējai pēc to pabeigšanas.

61

Dalībvalstīm ir izvirzīta prasība tikai sniegt Komisijai informācija par “stratēģiskas nozīmes
darbībām”, kas definētas kā darbības, kuras sniedz būtisku devumu programmas mērķu
sasniegšanā, bet nav sniegts sīkāks skaidrojums. COM(2018) 375 final, 2. panta 4. punkts un
67. panta 6. punkts.

62

ERP Atzinums Nr. 6/2018 par Komisijas 2018. gada 29. maija priekšlikumu Kopīgo
noteikumu regulai, COM(2018) 375 final.

63

ERP īpašais ziņojums Nr. 19/2018 “Eiropas ātrgaitas dzelzceļa tīkls nav izveidots, tā vietā –
neefektīva sadrumstalotība”.

64

ERP īpašais ziņojums Nr. 10/2020 “ES transporta infrastruktūra: lai savlaicīgi nodrošinātu
tīkla ietekmi, megaprojekti jāīsteno ātrāk”.

65

Eiropas Komisija, Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional
Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013, June 2018.
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Uzlabot MVU konkurētspēju

3.53. 3.9. attēlā aplūkoti programmu pārskata rādītāji, kas saistīti ar ERAF konkrēto
mērķi – uzlabot MVU konkurētspēju.

3.54. Trīs no deviņiem rādītājiem (33 %) ir “uz pareizā ceļa”, lai sasniegtu

mērķrādītājus. Šie trīs rādītāji ir saistīti ar iznākumu, un ar tiem mēra ERAF atbalstīto
uzņēmumu skaitu. Dažos gadījumos kopš iepriekšējā gada ir panākts ievērojams
progress. Piemēram, atbalstu saņēma 414 000 uzņēmumu salīdzinājumā ar
201 000 uzņēmumu iepriekš. Citi rādītāji, piemēram, tie, ar kuriem mēra, vai privātās
investīcijas atbilst publiskajam atbalstam uzņēmumiem, un nodarbinātības pieaugumu
atbalstītajos uzņēmumos, nevirzās uz priekšu.
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3.9. attēls. Apskats par rādītājiem, kas saistīti ar MVU
Vai saskaņā ar Komisijas datiem rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu
mērķrādītājus?
Ieguldījums un
iznākums

Rezultāts

Ietekme

Jā
Nē
Nav skaidrs

Ar mērķi “Uzlabot MVU konkurētspēju” saistītie rādītāji (ERAF)
Rādītājs

Atbalstu saņemošo uzņēmumu skaits

Virzība uz mērķrādītāju
38 % (2018)
2014

Dotēto uzņēmumu skaits

25 % (2018)

2014

Finansējumu, kas nav dotācijas,
saņemošo uzņēmumu skaits
Nefinansiālu atbalstu saņemošo
uzņēmumu skaits
Atbalstīto jauno uzņēmumu skaits

Privātas investīcijas, kas papildina
valsts atbalstu uzņēmumiem (nav
dotācijas)
Nodarbinātības pieaugums atbalstītajos
uzņēmumos

2023

40 % (2018)
2014

2023

47 % (2018)
2014

2023

58 % (2018)
2014

Privātas investīcijas, kas papildina
valsts atbalstu uzņēmumiem (dotācijas)

2023

starpposma
mērķis
17 % (2018)

2023

27 % (2018)
2014

2023

19 % (2018)
2014

2023

26 % (2018)
2014

2023

Atbalstīto kultūras un dabas mantojuma
starpposma
25 % (2018)
mērķis
objektu un tūrisma objektu
41 % (2018)
apmeklējumu paredzamā skaita
2014
2023
pieaugums

Vai uz
pareizā
ceļa?


Jā


Nē


Nav skaidrs


Jā


Jā


Nē


Nē


Nē


Nē

Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.

Veids

iznākums

iznākums

iznākums

iznākums

iznākums

iznākums

iznākums

rezultāts

rezultāts
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Papildu informācija par sniegumu

3.55. MVU veido 99,8 % no visiem ES uzņēmumiem nefinanšu sektorā, un tie rada

56 % pievienotās vērtības un 67 % darbvietu 66. 2020. gada sākumā mēs sākām revīziju,
pārbaudot MVU jaunuzņēmumus. Mēs plānojam nākamgad ziņot par konstatējumiem.
Attiecībā uz pārējo šīs iedaļas daļu mēs esam balstījušies uz Komisijas novērtējumiem,
kurus atsevišķi nevērtējām.

3.56. Komisijas 2018./2019. gada ziņojumā par ERAF atbalstu MVU cita starpā ir

uzsvērta nepieciešamība palielināt pētniecības un izstrādes darbības MVU un risināt
prasmju trūkuma un finansējuma problēmu, jo tās ir galvenās inovācijas problēmas.
Komisijas novērtējums67 par ERAF atbalstu MVU 2007.–2013. gada plānošanas periodā
liecināja, ka dažos gadījumos ERAF palīdzēja paātrināt investīcijas un veicināt
pētniecību, izstrādi un inovāciju. Tomēr novērtējums arī parādīja, ka šie gadījumi
attiecās uz atbalsta saņēmējiem, kuriem jau bija spēja attīstīties un ieviest
jauninājumus, un ir maz pierādījumu tam, vai tie būtu veikuši šīs investīcijas arī bez
programmas atbalsta.

3.57. Komisijas novērtējums liecina, ka kopumā 2007.–2013. gada darbības

programmām trūka stratēģiskā fokusa 68, un tās pieņēma uz pieprasījumu balstītu
pieeju, cenšoties novērst visus iespējamos šķēršļus MVU izaugsmei un inovācijai. Tas
aizēnoja dažu programmu vispārīgo stratēģisko mērķi. Daudzos gadījumos tā rezultātā
tika radīts liels skaits politikas instrumentu; kopumā maz tika apsvērts, kuri instrumenti
varētu būt visefektīvākie.

3.58. Saskaņā ar novērtējumu ERAF finansējums tika izmantots kopā ar valsts

MVU atbalsta avotiem, vai nu papildinot esošos valsts pasākumus, vai aizpildot robus
atbalsta sistēmā. Tomēr Komisija konstatēja, ka sinerģija starp ERAF un ESF atbalstu
kopumā bija zema, neraugoties uz to, cik svarīgi ir nodrošināt nodarbinātību 69.

66

Eiropas Komisija, Annual report on European SMEs 2018/2019, Research and Innovation
and Development by SMEs, November 2019.

67

Eiropas Komisija, Ex-post evaluation of 2007.–2014., Support to SMEs – Increasing Research
and Innovation in SMEs and SME Development, 2016. g. februāris.

68

Turpat.

69

Turpat.
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Darījumu snieguma pārbaudes rezultāti

3.59. Saistībā ar ticamības deklarācijas revīziju par 2019. gadu mēs pārbaudījām

12 dalībvalstu paziņoto snieguma datu pieejamību, nozīmīgumu un ticamību attiecībā
uz 121 ERAF un KF līdzfinansēta projekta izlasi. Kohēzijas politikas projektiem
raksturīgā laika nobīde (3.16. punkts iepriekš) nozīmēja, ka tikai vienpadsmit no šiem
projektiem bija pabeigti; mēs konstatējām, ka septiņi projekti pilnībā un divi projekti
daļēji sasniedza mērķus, bet atlikušie divi projekti tos nesasniedza. Tas, ka tikai 10 % no
mūsu pārbaudītajiem projektiem bija pabeigti, ierobežo spēju izdarīt plašākus
secinājumus.

3.60. Mēs konstatējām, ka visās apmeklētajās dalībvalstīs ir sistēmas projektu

snieguma datu reģistrēšanai un uzraudzībai un ka šādi dati ir reģistrēti par gandrīz
visiem (119) projektiem. Visu projektu (121 projekts) mērķi atbilda mērķiem, kas
noteikti dalībvalstu darbības programmās, un ES kopīgajiem mērķiem, kas noteikti
ERAF un KF programmu pārskatos, kuri izriet no stratēģijas “Eiropa 2020”.

3.61. Saskaņā ar ES tiesību aktiem dalībvalstīm ir jānosaka ERAF un KF finansēto

darbību iznākums un jāziņo par to. Kopumā mēs konstatējām, ka projektu līmenī
izmantotie snieguma rādītāji atbilst dalībvalstu un ES līmenī noteiktajiem mērķiem. Lai
gan dalībvalstīm ir arī iespēja izmantot rezultātu rādītājus, mērķrādītāji galvenokārt
bija balstīti uz iznākumu, par ko liecina mūsu analīze 3.18. punktā.

Secinājumi

3.62. Piecus gadus pēc 2014.–2020. gada plānošanas perioda sākuma tikai nedaudz
vairāk nekā trešdaļa no 72 kopējiem programmu rādītājiem attiecībā uz ERAF un KF
“bija uz pareizā ceļa”, lai gan vairāki mērķrādītāji tika pārskatīti un samazināti. Lielākā
daļa programmu vispārīgo mērķu rādītāju nebija uz pareizā ceļa. Attiecībā uz četriem
konkrētajiem programmu mērķiem, kas tika skatīti sīkāk, lai gan puse transporta
rādītāju “bija uz pareizā ceļa”, līdzvērtīgie skaitliskie dati abās pārējās jomās bija zem
50 %: MVU – 33 %, bet mazoglekļa ekonomika – tikai 10 %. Tas, ka ERAF un KF ir
plānoti septiņu gadu laikposmam un to īstenošanai ir atļauti vēl trīs gadi, nozīmē, ka
vidusposma mērķi ir lietderīgs veids, kā fokusēties uz progresu virzībā uz galīgā
mērķrādītāja sasniegšanu (3.18.–3.20. punkts).

3.63. Komisijas un citu avotu sniegtā informācija, kā arī mūsu ziņojumi un apskati

apstiprina šo neviennozīmīgo ainu. Kaut gan ERAF un KF sniedz ieguldījumu
ES ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas politikas mērķu sasniegšanā, savos
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īpašajos ziņojumos esam snieguši vairākus ieteikumus, lai novērstu nepilnības
programmu izstrādē un īstenošanā. Cita starpā, mēs uzsveram risku, kas saistīts ar
finansējuma izmantošanu perioda beigās, nepieciešamību noteikt vides projektiem
paredzētā finansējuma izmaksu lietderību un nepieciešamību nodrošināt, ka transporta
programmām paredzētie resursi ir vērsti uz augstākajām prioritātēm un ES pievienoto
vērtību (3.25.–3.61. punkts).

3.64. Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu ietekmē vairāki faktori. Starp tiem ir

salīdzinoši vēla izdevumu sākšana 2014.–2020. gada periodā, dabīgā laika nobīde starp
projektu pabeigšanu – iznākumu – un ieguvumu īstenošanu rezultātu un ietekmes ziņā,
kā arī ārējo faktoru ietekme (3.16. punkts un 3.2. attēls).

3.65. Datu ierobežojumi neļauj mums veikt vispusīgāku snieguma novērtējumu.

Piemēram, lai gan rādītāji ir kvantificēti, vispārīgie un konkrētie mērķi tādi nav. Tāpēc ir
iespējams novērtēt rādītāju progresu, salīdzinot tos ar vidusposma mērķiem un
mērķrādītājiem, bet ne to, vai abi fondi ir sasnieguši vai varētu sasniegt vispārīgos un
konkrētos mērķus. Un plašākā nozīmē, lai gan uzraudzības un ziņošanas sistēma
pēdējos plānošanas periodos ir pakāpeniski uzlabojusies, 2014.–2020. gada periodā tā
joprojām galvenokārt balstās uz snieguma informāciju, kas saistīta ar ieguldījumu un
iznākumu, savukārt ar rezultātiem vai pat ietekmi saistītā informācija ir mazāk
pamanāma. Šajā ziņā atzinīgi vērtējams uzlabojums būtu 2021.–2027. gadam
ierosināto obligāto kopīgo rezultātu rādītāju ieviešana. Komisijas atklāto datu
platformas izveide, kas ļauj sabiedrībai un politikas veidotājiem piekļūt reāllaika
snieguma informācijai, arī principā ir laba ideja, lai gan mēs to neesam izskatījuši
(3.11.–3.15. punkts).

3.66. Mēs atzīmējam, ka līdz 2019. gada beigām periodam no 2014. līdz

2020. gadam bija izmaksāti attiecīgi 36 % un 39 % no ERAF un KF pieejamā
finansējuma 70. Lai gan projektus var īstenot līdz 2023. gadam, šis izdevumu līmenis
(“apguve”) ir zemāks nekā iepriekšējā plānošanas periodā – par 6,6 procentpunktiem
sestā īstenošanas gada beigās. Mēs esam vairākkārt ziņojuši, ka zemais apguves līmenis
ir saistīts ar objektīvo risku, ka, tā kā attiecināmības periods tuvojas beigām,
dalībvalstis izdevumus var uzskatīt par prioritāriem uz snieguma un pareizības rēķina.
Covid-19 pandēmijas izraisītais papildu spiediens, visticamāk, tikai pastiprinās šo risku
(3.11.–3.24. punkts).

70

Eiropas Komisija, 2019. gada pārvaldības un snieguma ziņojums par ES budžetu, 2020. gada
jūnijs.
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Pielikums
3.1. pielikums. ERAF un KF programmu mērķi
VISPĀRĪGIE MĒRĶI
VAI
IETILPST
MŪSU
IZLASĒ?

MĒRĶA NR.

MĒRĶA PILNS TEKSTS

ŠAJĀ NODAĻĀ
IZMANTOTAIS
ĪSAIS VARIANTS

ERAF 1. vispārīgais
mērķis

Samazināt atšķirības starp dažādo
reģionu attīstības līmeņiem, īpaši
lauku apvidos, apvidos, kurus skar
rūpniecības restrukturizācija, kā arī
reģionos, kuros ir konstatēta
būtiska un pastāvīga ar dabas
apstākļiem saistīta vai
demogrāfiska atpalicība, un
veicināt stratēģijā “Eiropa 2020”
paredzēto mērķu sasniegšanu par
gudru, ilgtspējīgu un integrējošu
izaugsmi, jo īpaši minētajā
stratēģijā noteikto galveno
kvantitatīvo mērķu sasniegšanu

H.1b_ERDF_GO1

Jā

KF 1. vispārīgais
mērķis

Samazināt atšķirības starp dažādo
reģionu attīstības līmeņiem, īpaši
lauku apvidos, apvidos, kurus skar
rūpniecības restrukturizācija, kā arī
reģionos, kuros ir konstatēta
būtiska un pastāvīga ar dabas
apstākļiem saistīta vai
demogrāfiska atpalicība, un
veicināt stratēģijā “Eiropa 2020”
paredzēto mērķu sasniegšanu

H.1b_CF_GO1

Jā

VAI
IETILPST
MŪSU
IZLASĒ?

KONKRĒTIE MĒRĶI
MĒRĶA NR.

MĒRĶA PILNS TEKSTS

ŠAJĀ NODAĻĀ
IZMANTOTAIS
ĪSAIS VARIANTS

ERAF
1. konkrētais
mērķis

Nostiprināt pētniecību,
tehnoloģiju attīstību un
inovāciju

H.1b_ERDF_SO1

Nē

ERAF
2. konkrētais
mērķis

Uzlabot informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju
pieejamību, izmantošanu un
kvalitāti

H.1b_ERDF_SO2

Nē

119

KONKRĒTIE MĒRĶI
VAI
IETILPST
MŪSU
IZLASĒ?

MĒRĶA NR.

MĒRĶA PILNS TEKSTS

ŠAJĀ NODAĻĀ
IZMANTOTAIS
ĪSAIS VARIANTS

ERAF
3. konkrētais
mērķis

Uzlabot mazo un vidējo
uzņēmumu konkurētspēju

H.1b_ERDF_SO3

Jā

ERAF
4. konkrētais
mērķis

Atbalstīt pāreju uz
mazoglekļa ekonomiku visās
nozarēs

H.1b_ERDF_SO4

Jā

ERAF
5. konkrētais
mērķis

Veicināt pielāgošanos
klimata pārmaiņām, riska
novēršanu un pārvaldību

H.1b_ERDF_SO5

Nē

ERAF
6. konkrētais
mērķis

Saglabāt un aizsargāt vidi un
veicināt resursefektivitāti

H.1b_ERDF_SO6

Jā

ERAF
7. konkrētais
mērķis

Veicināt ilgtspējīgu
transportu un novērst
trūkumus tīkla
pamatinfrastruktūrā

H.1b_ERDF_SO7

Jā

ERAF
8. konkrētais
mērķis

Veicināt stabilas un
kvalitatīvas darbavietas un
atbalstīt darbaspēka
mobilitāti

H.1b_ERDF_SO8

Nē

ERAF
9. konkrētais
mērķis

Veicināt sociālo iekļaušanu,
apkarot nabadzību un
jebkādu diskrimināciju

H.1b_ERDF_SO9

Nē

ERAF
10. konkrētais
mērķis

Ieguldīt izglītībā, apmācībā
un arodizglītībā prasmju
apguvei, kā arī mūžizglītībā

H.1b_ERDF_SO10

Nē

ERAF
11. konkrētais
mērķis

Uzlabot publisko iestāžu un
ieinteresēto personu
institucionālo spēju un
efektīvu valsts pārvaldi

H.1b_ERDF_SO11

Nē

KF 1. konkrētais
mērķis

Atbalstīt pāreju uz
mazoglekļa ekonomiku visās
nozarēs

H.1b_CF_SO1

Jā
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KONKRĒTIE MĒRĶI
VAI
IETILPST
MŪSU
IZLASĒ?

MĒRĶA NR.

MĒRĶA PILNS TEKSTS

ŠAJĀ NODAĻĀ
IZMANTOTAIS
ĪSAIS VARIANTS

KF 2. konkrētais
mērķis

Veicināt pielāgošanos
klimata pārmaiņām, riska
novēršanu un pārvaldību

H.1b_CF_SO2

Nē

KF 3. konkrētais
mērķis

Saglabāt un aizsargāt vidi un
veicināt resursefektivitāti

H.1b_CF_SO3

Jā

KF 4. konkrētais
mērķis

Veicināt ilgtspējīgu
transportu un novērst
trūkumus tīkla
pamatinfrastruktūrā

H.1b_CF_SO4

Jā

Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.
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4. nodaļa
Dabas resursi
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Saturs
Punkts

Ievads
Tvērums un pieeja

4.1.
4.2.–4.5.

KLP

4.6.–4.58.

KLP mērķis un darbība

4.6.–4.11.

Publicētā snieguma informācija

4.12.–4.15.

KLP darbības rezultātu novērtējums, pamatojoties uz
publicēto informāciju

4.16.–4.58.

Vispārīgas piezīmes

4.16.–4.22.

KLP pamatā ir ierobežota intervences loģika
Lielākā daļa KLP rādītāju mēra iznākumu, nevis rezultātus
Novērtējumu atbalsta pētījumi neaptver KLP izdevumu
saimnieciskumu

4.18.
4.19.–4.21.
4.22.

Ekonomiski dzīvotspējīga pārtikas ražošana

4.23.–4.36.

Tiešie maksājumi mazina ienākumu svārstīgumu,
bet lielākoties nav mērķtiecīgi

4.25.–4.32.

Tirgus intervences pasākumi ir palīdzējuši stabilizēt tirgus,
bet ne vienmēr efektīvi

4.33.–4.34.

Riska pārvaldības instrumenti netiek plaši izmantoti

4.35.

Maz informācijas par to lauku attīstības pasākumu efektivitāti,
kas atbalsta lauku saimniecību dzīvotspēju

4.36.

Ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana un klimata politika

4.37.–4.48.

KLP ir potenciāls veicināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu,
bet nepietiek datu, lai novērtētu efektivitāti

4.39.–4.43.

Konstatēts, ka KLP pasākumiem to koncepcijas dēļ ir zema
ietekme uz klimata vajadzību risināšanu

4.44.–4.48.

Līdzsvarota teritoriālā attīstība

4.49.–4.57.

KLP rada maz darbvietu lauku apvidos, un atbalstam
gados jauniem lauksaimniekiem nepieciešama ES un
valstu pasākumu koordinācija

4.52.–4.54.

Nav pietiekamu pierādījumu par ieguldījumu
pasākumu efektivitāti

4.55.–4.57.
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Darījumu snieguma pārbaudes rezultāti

Secinājumi
Pielikumi
4.1. pielikums. ELGF un ELFLA mērķi

4.58.
4.59.–4.64.

124

Ievads
4.1. DFS 2. izdevumu kategorija attiecas uz izdevumiem, kas saistīti ar dabas resursu
ilgtspējīgas izmantošanas politiku, kopējās lauksaimniecības politikas (KLP)
finansēšanu, kopējo zivsaimniecības politiku un vides un klimata politiku. Kopējie
plānotie izdevumi šajā izdevumu kategorijā 2014.–2020. gada periodā ir
420,0 miljardi EUR (pašreizējās cenās), no kuriem 308,5 miljardi EUR tika pārskaitīti
dalībvalstīm līdz 2019. gada beigām (sk. 4.1. attēlu).

4.1. attēls. Dabas resursi: 2014. –2019. gada maksājumi par pašreizējām
DFS saistībām kā daļa no DFS maksājumiem visās izdevumu kategorijās
un sadalījumā
(mljrd. EUR)

635,9

miljardi
EUR

Dabas resursi
308,5
(48,5 %)
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem.

Eiropas Lauksaimniecības
garantiju fonds (ELGF) —
tiešie maksājumi
254,4 (82,5 %)

Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai (ELFLA)
49,8 (16,1 %)

Citas programmas
4,3 (1,4 %)
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Tvērums un pieeja
4.2. Papildinājumā ir aprakstīta šajā nodaļā izmantotā metodika.
4.3. Šajā nodaļā galvenā uzmanība ir pievērsta KLP izdevumiem, kurus finansē no

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF, ko parasti finansē no ES budžeta ar
likmi 100 %) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA, kas parasti
ietver dalībvalstu līdzfinansējumu). KLP veido 98,6 % no kopējās budžeta summas
2014.–2020. gadam DFS 2. izdevumu kategorijā.

4.4. 4.1. pielikumā ir uzskaitīti ELGF un ELFLA mērķi un norādīti tie mērķi, kurus mēs

izvēlējāmies, lai pārbaudītu snieguma informāciju. Mēs esam aptvēruši trīs vispārīgos
KLP mērķus, piecus konkrētos ELGF mērķus un piecus konkrētos ELFLA mērķus. Mēs
izvēlējāmies konkrētos mērķus, kas saistīti ar KLP izdevumu lielākajām daļām.

4.5. Šī nodaļa lielā mērā balstās uz Komisijas sniegtās informācijas caurskatīšanu,
kas pēc iespējas papildināta ar mūsu pašu revīzijas konstatējumiem un pārbaudes
ziņojumiem. Visā tekstā mēs atsaucamies uz saviem avotiem.
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KLP
KLP mērķis un darbība

4.6. KLP tika ieviesta 1962. gadā. Kopš tā laika tā ir vairākkārt reformēta. Reforma,
kas tika veikta 1992. gadā, pārbīdīja KLP uzsvaru no tirgus atbalsta uz tiešajiem
maksājumiem lauksaimniekiem. Ar 2003. gada reformu tika ieviesta atsaistīšana —
pasākums, kura mērķis ir pārraut saikni starp tiešajiem maksājumiem un ražošanu.

4.7. KLP izdevumi attiecas uz trim galvenajām kategorijām.
o

Tiešie maksājumi lauksaimniekiem. To pamatā galvenokārt ir lauksaimniecības
zemes platība, kas ir lauksaimnieku rīcībā, un tos pilnībā finansē no ES budžeta.

o

Lauksaimniecības tirgus pasākumi. Lielāko daļu no tiem pilnībā finansē no
ES budžeta.

o

Dalībvalstu lauku attīstības programmas, ko līdzfinansē no ES budžeta ar likmi no
20 % līdz 100 %, kas atšķiras atkarībā no pasākuma un reģiona.

4.8. Komisija, konkrētāk, Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts

(AGRI ĢD), atbildību par KLP pārvaldību dala ar dalībvalstīm.

4.9. Līgumos ir noteikti KLP augsta līmeņa politikas mērķi. Sekundārajos tiesību

aktos 1 tie ir iestrādāti kā trīs vispārīgi mērķi:
a)

ekonomiski dzīvotspējīga pārtikas ražošana, galveno uzmanību pievēršot
lauksaimniecības ienākumiem, lauksaimniecības ražīgumam un cenu stabilitātei;

b)

ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana un klimata politika, galveno uzmanību
pievēršot siltumnīcefekta gāzu emisijām, bioloģiskajai daudzveidībai, augsnei un
ūdens resursiem;

c)

līdzsvarota teritoriālā attīstība, galveno uzmanību pievēršot nodarbinātībai laukos,
izaugsmei un nabadzībai lauku apvidos.

1

Regula (ES) Nr. 1306/2013, 110. panta 2. punkts.
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4.10. Komisija ir noteikusi šādas saiknes starp vispārīgajiem mērķiem un
KLP intervencēm 2.

o

Tiešajiem maksājumiem, lauku attīstības un tirgus pasākumiem ir jāpalīdz sasniegt
mērķi “ekonomiski dzīvotspējīga pārtikas ražošana”.

o

Savstarpējai atbilstībai, zaļināšanas maksājumiem un dažiem lauku attīstības
pasākumiem ir jāpalīdz sasniegt mērķi “ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana
un klimata politika”.

o

Vairākiem pasākumiem, piemēram, lauku saimniecību un darījumdarbības
attīstībai, vietējai attīstībai un pamatpakalpojumu un sakaru tehnoloģiju attīstības
atbalstam lauku apvidos, ir jāpalīdz sasniegt mērķi “līdzsvarota teritoriālā
attīstība”.

4.11. Komisija 2017. gadā katrai no galvenajām 2014.–2020. gada KLP izdevumu

kategorijām ir izstrādājusi ierobežotu intervences loģiku, kas parāda saiknes starp
maksājumu shēmām un vispārīgajiem mērķiem (sk. arī 4.18. punktu un 4.4. attēlu).

Publicētā snieguma informācija

4.12. Ir divi galvenie rādītāju kopumi, kas paredzēti KLP snieguma uzraudzībai, un

tie ir balstīti galvenokārt uz dalībvalstu ziņojumiem un Eurostat savāktajiem datiem.
o

Kopīgā uzraudzības un novērtēšanas sistēma (KUNS) 3 ietver 210 rādītājus:
45 konteksta rādītājus, 84 īstenošanas (jeb iznākuma) rādītājus, 41 rezultātu
rādītāju, 24 mērķrādītājus un 16 ietekmes rādītājus.

o

KLP programmu pārskatos ir iekļauti 63 rādītāji, kas galvenokārt iegūti no KUNS.
Seši ir paredzēti, lai novērtētu ar trim vispārīgajiem mērķiem saistīto ietekmi.
Pārējie ir ar konkrētajiem mērķiem saistīti iznākuma/ieguldījuma, rezultātu un
ietekmes rādītāji.

2

AGRI ĢD, 2017, Technical handbook on the monitoring and evaluation framework of the
Common Agricultural Policy 2014.–2020., 13. un 14. lpp.

3

KUNS rādītāji ir noteikti Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 834/2014, kā prasīts saskaņā
ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 110. pantu.
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4.13. Komisija katru gadu ziņo par darbības rezultātiem jeb sniegumu, izmantojot

gada pārvaldības un snieguma ziņojumu (AMPR) un programmu pārskatus, un AGRI ĢD
sniedz būtisku informāciju savā gada darbības pārskatā (GDP) (sk. 1.3. punktu).
Komisija 2018. gada decembrī publicēja sākotnēju ziņojumu par KLP darbības
rezultātiem 4. Ziņojumā, kas aptver 2014.–2017. gada periodu, ir aplūkoti trīs vispārīgie
KLP mērķi, pamatojoties uz rādītājiem, novērtējumiem un citiem avotiem. Tomēr,
ņemot vērā, ka 2014.–2020. gada KLP sākums aizkavējās, ziņojumā ir sniegta
ierobežota informācija par politikas darbības rezultātiem. Komisijai ir jāsniedz otrs šāds
ziņojums līdz 2021. gada 31. decembrim 5, un līdz tam laikam jau būtu jābūt pieņemtam
KLP tiesiskajam regulējumam attiecībā uz laikposmu pēc 2020. gada.

4.14. Komisijai un dalībvalstīm ir jāveic arī ELFLA ex ante, vidusposma un ex post

novērtējumi 6. Komisija 2016. gadā publicēja kopsavilkuma ziņojumu par valstu un
reģionu 2014.–2020. gada lauku attīstības programmu (LAP) ex ante novērtējumiem.
Pēc tam, kad bija iesniegti tiesību aktu priekšlikumi par KLP laikposmam pēc
2020. gada, Komisija 2020. gada jūlijā publicēja kopsavilkuma ziņojumu par 2007.–
2013. gada perioda ex post novērtējumiem. Atkarībā no pārejas perioda ilguma
Komisijai līdz 2026. gada decembrim vai 2027. gada decembrim jāsagatavo
kopsavilkuma ziņojums par ELFLA 2014.–2020. gada perioda ex post novērtējumu
galvenajiem secinājumiem. Jebkurā gadījumā līdz tam laikam jau būtu jābūt
iesniegtiem priekšlikumiem laikposmam pēc 2027. gada. Turklāt Komisija var veikt
novērtējumus jebkurā laikā 7. Novērtējums var sniegt plašāku ieskatu par sniegumu un
politikas ietekmi nekā rādītāji vieni paši.

4.15. Komisija (AGRI ĢD) paraksta līgumus ar ārējiem vērtētājiem, lai tie veiktu

“novērtējumu atbalsta pētījumus”. Šo pētījumu rezultāti ir iekļauti dienestu darba
dokumentos, un tos sauc par novērtējumiem. Komisija ir publicējusi dažādus pētījumus
un novērtējumus par KLP. 4.2. attēlā ir parādīti galvenie ziņojumi, kas minēti šajā
nodaļā.

4

COM(2018) 790 final.

5

Regula (ES) Nr. 1306/2013, 110. pants.

6

Regula (ES) Nr. 1306/2013, 55. pants (ex ante), 56. pants (novērtējumi plānošanas periodā)
un 57. pants (ex post).

7

Regula (ES) Nr. 1306/2013, 110. pants.
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4.2. attēls. Galveno novērtējumu un aptverto periodu laika grafiks
DFS
2007.–2013. g.

DFS
2014.–2020. g.

DFS
2021.–2027. g.

2008

2015

2022

2010

2012

Aptvertais periods

2017

2019

2024

2026

Publikācija
Novērtējuma atbalsta pētījums
par KLP ietekmi uz klimata
pārmaiņām un SEG emisijām
Novērtējuma atbalsta pētījums par
ELFLA mežsaimniecības pasākumiem
ELFLA mežsaimniecības
pasākumu novērtējums

Novērtējuma atbalsta pētījums
par KLP ietekmi uz paaudžu maiņu

Novērtējuma atbalsta pētījums
par KLP ietekmi uz dzīvotnēm,
ainavām, bioloģisko daudzveidību
Novērtējuma atbalsta pētījums
par KLP ietekmi uz ūdeni

Novērtējuma atbalsta pētījums par zaļināšanu
(2014.–2020. g. perioda vidusposms)
Novērtējums par tiešo maksājumu zaļo
komponentu

Novērtējuma atbalsta
pētījums par vispārīgo mērķi
“ekonomiski dzīvotspējīga
pārtikas ražošana”
ELFLA 2007.–2013. g. ex post
novērtējumu kopsavilkums

Komisijas novērtējums, kas publicēts kā dienestu darba dokuments
Komisijas uzdevumā veikts novērtējuma atbalsta pētījums

Avots: ERP.

KLP darbības rezultātu novērtējums, pamatojoties uz publicēto
informāciju
Vispārīgas piezīmes

4.16. 4.3. attēlā ir aplūkoti visi KLP rādītāji, kas iekļauti programmu pārskatos.

Konkrētie mērķi sīkāk aplūkoti 4.5. attēlā, 4.8. attēlā un 4.10. attēlā. Daži vispārēji
ierobežojumi 8, ko piemēro, interpretējot šos rādītājus, ir minēti 1.24. punktā. Konkrēti,
8

Sk. arī 2018. gada pārskata 3.21.–3.35. punktu, kur mēs analizējam ELGF un ELFLA darbības
rezultātu (jeb snieguma) rādītājus.
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mūsu vērtējums par to, vai kāds konkrēts rādītājs ir “uz pareizā ceļa”, pamatojas uz
varbūtību, ka šis rādītājs sasniegs mērķrādītāju. Novērtējumā nav ņemts vērā ne tas,
vai un cik cieši konkrētais rādītājs ir saistīts ar KLP darbībām un mērķiem, ne arī tas, vai
šim rādītājam noteiktais mērķrādītājs ir pietiekami vērienīgs. Tāpēc tas ir tikai pirmais
solis KLP darbības rezultātu jeb snieguma analīzē. Mēs neesam revidējuši arī pamatā
esošo datu ticamību, bet šis jautājums ir apspriests 1. nodaļā (sk. 1.13.–1.23. punktu).
Snieguma rādītāju kopumā mēs konstatējām šādas nepilnības:
o

Lielākā daļa rādītāju attiecas uz ieguldījumiem vai iznākumiem (sk. 4.19. un
4.42. punktu), kā norādījusi arī Pasaules Banka 9. Šie rādītāji drīzāk atspoguļo
ES līdzekļu apguves līmeni, nevis politikas rezultātus vai ietekmi;

o

Ietekmes rādītāji ir balstīti uz vispārējiem makroekonomikas rādītājiem, attiecībā
uz kuriem KLP ietekme var būt gan neskaidra, gan grūti izmērāma (sk. 4.17., 4.24.
un 4.51. punktu).

o

14 rādītājiem nav konkrētu, skaitlisku mērķrādītāju. Tāpēc tie norāda tikai uz
tendencēm (sk. 4.20. punktu);

o

Septiņi rādītāji neattiecas uz KLP sniegumu, bet gan uz pārliecību par izdevumu
pareizību, sabiedrības informētību par KLP un politikas informācijas atbalstu
Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorātā.

9

Pasaules Banka, 2017, Thinking CAP: supporting agricultural jobs and incomes in the EU,
13. lpp.
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4.3. attēls. Apskats par visiem KLP rādītājiem, kas iekļauti programmu
pārskatos
Vai saskaņā ar Komisijas datiem
KLP rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu mērķrādītājus?
Ieguldījums
un
iznākums

Programmu iznākuma
rādītāji
Rezultāti

Ietekme

1. vispārīgais mērķis. Ekonomiski
dzīvotspējīga pārtikas ražošana
2. vispārīgais mērķis. Ilgtspējīga dabas
resursu apsaimniekošana un klimata
politika
3. vispārīgais mērķis. Līdzsvarota
teritoriālā attīstība
Horizontāli politikas jautājumi
Ticamības līmenis, izpratne un
informatīvs atbalsts

Vai rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu mērķrādītājus?
UZ PAREIZĀ CEĻA

NAV UZ PAREIZĀ CEĻA

NAV SKAIDRS

Rādītāji ar skaitliskiem mērķrādītājiem
Rādītāji bez skaitliskiem mērķrādītājiem

Piezīme. Mūsu analīzes pamatā ir Komisijas dati, kurus neesam revidējuši.
Dotais attēlojums par to, vai rādītāji ir “uz pareizā ceļa”, attiecas uz mūsu vērtējumu par varbūtību, ka
konkrētais rādītājs sasniegs paredzēto mērķrādītāju. Tomēr, saskaņā ar programmu īstenotās darbības
var neietekmēt rādītāju vai tas var nebūt saistīts ar programmas mērķi, un tā mērķrādītājs var nebūt
pietiekami vērienīgs. Tāpēc fakts, ka rādītājs ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu paredzēto mērķrādītāju,
nenozīmē, ka pati programma ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu savus mērķus. Sk. arī Papildinājumu
(18. punktu).
Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.
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4.17. Informācija gada pārvaldības un snieguma ziņojumā ir saskaņota ar pamatā

esošajiem datiem no programmu pārskatiem. Tomēr, koncentrējoties uz izdevumu
iznākumiem un sniedzot makroekonomikas datus, kuros nav precizēts KLP ieguldījums,
gada pārvaldības un snieguma ziņojums rada pārāk optimistisku priekšstatu par
sasniegumiem (sk. 4.1. izcēlumu). Tajā nav aplūkota izdevumu efektivitāte. Komisija ir
norādījusi, ka politikas mērķu sasniegšanā joprojām pastāv ievērojamas problēmas.

4.1. izcēlums
Piemēri pārāk optimistiskam snieguma atspoguļojumam gada
pārvaldības un snieguma ziņojumā
Komisija norāda, ka “bioloģiskās daudzveidības, augsnes un ūdens resursu
apsaimniekošanā jau ir sasniegti vairāk nekā 85 % no klimata politikas
mērķrādītājiem lauksaimniecības nozarē” 10. Šo mērķrādītāju pamatā ir platības, uz
kurām attiecas konkrēti ELFLA pasākumi, t. i., iznākumi. Tie neuzrāda, vai
maksājumiem ir bijusi ietekme uz atbalstāmo platību stāvokli.
Komisija apgalvo, ka ELFLA “sniedz nozīmīgu ieguldījumu attīstībā. Piemēram,
platjoslas piekļuve lauku apvidos ir ievērojami uzlabojusies (59 % lauku
mājsaimniecību 2019. gadā bija pieejama nākamās paaudzes piekļuve)” 11.
Ziņojumā nav informācijas par ELFLA ieguldījumu šajos skaitliskajos datos.
KLP pamatā ir ierobežota intervences loģika

4.18. Tiešajiem maksājumiem, tirgus pasākumiem un lauku attīstībai Komisija ir

noteikusi ierobežotu intervences loģiku 12. Komisijas intervences loģika savieno
KLP mērķus, pasākumus un iznākuma rādītājus, bet tajā nav noteiktas vajadzības vai
paredzētie rezultāti un mērķrādītāji. Komisijas intervences loģika attiecībā uz tiešajiem
maksājumiem (sk. 4.4. attēlu) nenosaka, kādu lauksaimnieku ienākumu līmeni KLP
cenšas sasniegt. Attiecībā uz ELFLA regulā ir noteikts, ka dalībvalstīm ir jāparāda saikne
starp vajadzībām un pasākumiem lauku attīstības programmās (LAP)13 un jānosaka
rezultātu rādītāju mērķrādītāji.

10

2019. gada pārvaldības un snieguma ziņojums, 27. lpp.

11

2019. gada pārvaldības un snieguma ziņojums, 29. lpp.

12

AGRI ĢD, 2017, Technical handbook on the monitoring and evaluation framework of the
Common Agricultural Policy 2014.–2020., 13. un 14. lpp.

13

Regula (ES) Nr. 1305/2013, 8. pants.
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4.4. attēls. Komisijas intervences loģika attiecībā uz tiešajiem
maksājumiem
KLP vispārīgie
mērķi
I pīlāra konkrētie
mērķi

Tiešo maksājumu
instrumenti

Galvenie
iznākuma rādītāji

Ilgtspējīga dabas resursu
apsaimniekošana un klimata
politika

Ekonomiski dzīvotspējīga
pārtikas ražošana
Palielināt
saimniecību
ienākumus

Pamata
maksājuma
shēma /
vienotā
platībmaksāju
ma shēma

Lauksaimnieku
skaits

Hektāru skaits

Uzlabot
lauksaimniecības
konkurētspēju

Pārdalošais
maksājums

Lauksaimnieku
skaits
Hektāru skaits

Saglabāt
tirgus
stabilitāti

Zaļināšana

Lauksaimnieku
kopskaits
Hektāru kopskaits
- aptvertie
- atbrīvotie
- pakļauti
dažādošanai
- pakļauti
prasībām par
ekoloģiski
nozīmīgām
platībām (ENP)
- ilggadīgie zālāji
- ar līdzvērtīgiem
pasākumiem

Apmierināt
patērētāju
vēlmes

Maksājums gados
jaunajiem
lauksaimniekiem

Lauksaimnieku
skaits
Hektāru skaits

Līdzsvarota teritoriālā
attīstība
Nodrošināt vides
sabiedriskos labumus
un klimatrīcību

Mazo
lauksaimnieku
atbalsta shēma

Lauksaimnieku
skaits
Hektāru skaits

Brīvprātīgs
saistītais
atbalsts

Saņēmēju skaits
Attiecināmie
daudzumi
Hektāru skaits
Dzīvnieku skaits

Saglabāt
lauksaimniecības
dažādību

Maksājumi
apgabaliem, kuros ir
dabas ierobežojumi

Lauksaimnieku
skaits
Hektāru skaits

Avots: AGRI ĢD, 2017, Technical handbook on the monitoring and evaluation framework of the Common
Agricultural Policy 2014.–2020., 13. lpp.

Lielākā daļa KLP rādītāju mēra iznākumu, nevis rezultātus

4.19. Kā parādīts 4.3. attēlā, lielākā daļa programmu pārskatu rādītāju mēra

iznākumu. Iznākuma rādītājiem ir tieša saikne ar darbībām, ko finansē no ES budžeta,
bet tie sniedz maz informācijas par virzību uz politikas mērķu sasniegšanu. Vairāki
programmu pārskatu rādītāji raksturo arī ekonomisko, vidisko un sociālo kontekstu,
kurā darbojas KLP, un to mēs vērtējam pozitīvi. Tomēr kopumā, pamatojoties uz
rādītājiem, bieži netiek uzraudzīti KLP intervenču konkrētie rezultāti. Komisija uzskata,
ka politikas sniegumu var samērā ticami novērot iznākuma līmenī, bet ārēju faktoru
ietekme kļūst svarīgāka, cenšoties izmērīt rezultātus un jo īpaši ietekmi 14. Ja no paša
sākuma nav pietiekami izstrādātas intervences loģikas un atbilstošu rezultātu rādītāju,
tad Komisija līdz novērtējumu veikšanai nespēj parādīt, ka KLP sasniedz izvirzītos
mērķus.

14

COM(2018) 790 final.
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4.20. KLP vispārīgo mērķu un vairuma ELGF konkrēto mērķu mērķrādītāji ir izteikti

kā vēlamas tendences (piemēram, “palielināt” lauksaimniecības faktoru ienākumus vai
“samazināt” lauksaimniecības radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas). Galīgo iznākumu
ietekmē daudzi ārēji faktori, un Komisija ne vienmēr ir norādījusi cēloņsakarību starp
KLP un attiecīgo mainīgo lielumu. Ar mērķrādītājiem, kas izteikti tikai kā virzieni, nevis
skaitliskas vērtības, nav iespējams noteikt vidusposma mērķus.

4.21. Tā kā lielākā daļa KUNS rādītāju, kas nav iekļauti programmu pārskatos, ir

iznākuma rādītāji, tie nesniedz būtisku papildu informāciju par sniegumu virzībā uz
politikas mērķu sasniegšanu. Komisijas Iekšējās revīzijas dienests 2016. gadā
pārbaudīja KUNS un konstatēja ievērojamas nepilnības “attiecībā uz mērķu noteikšanu,
izmantotajiem rādītājiem un datu vākšanu; tie var mazināt AGRI ĢD spēju uzraudzīt un
izvērtēt 2014.–2020. gada kopējās lauksaimniecības politikas sniegumu un ziņot par
to” 15 (sk. arī 1.18. punktu). Novērtējumu atbalsta pētījumos bieži ir norādīts, ka
uzraudzības datu (par pasākumiem) trūkums ir ietekmes analīzi ierobežojošs faktors.
Mūsu īpašajos ziņojumos16 un 2018. gada pārskatā arī ir norādīts uz tās snieguma
informācijas ierobežojumiem, kas savākta, pamatojoties uz KUNS rādītājiem.
Priekšlikumos par KLP laikposmam pēc 2020. gada Komisija ir pārskatījusi gan rādītājus,
gan mērķus un atzinusi vajadzību turpināt izstrādāt rādītājus 17.

15

COM(2017) 497 final, 8. lpp.

16

Sk. īpašos ziņojumus Nr. 1/2016 (darbības rezultātu novērtēšana attiecībā uz lauksaimnieku
ienākumiem), 92. punkts, Nr. 10/2017 (gados jauni lauksaimnieki), 70. un 71. punkts,
Nr. 13/2020 (lauksaimniecības zemes bioloģiskā daudzveidība), 49., 59., 71. un 81. punkts.

17

ERP atzinums Nr. 7/2018, 68.–71. punkts.
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Novērtējumu atbalsta pētījumi neaptver KLP izdevumu saimnieciskumu

4.22. Novērtējumu atbalsta pētījumos, ko mēs izskatījām, nebija ietverti jautājumi

par intervences pasākumu saimnieciskumu. Mēs esam aplūkojuši šos jautājumus savos
ziņojumos. Piemēram, mēs esam konstatējuši gadījumus, kad saņēmējiem ir piešķirta
pārmērīga kompensācija (piemēram, par zaļināšanu 18 un dažiem ar augļiem un
dārzeņiem saistītiem tirgus pasākumiem 19).

Ekonomiski dzīvotspējīga pārtikas ražošana

4.23. 4.5. attēlā ir aplūkota to programmu pārskatos iekļauto rādītāju izlase, kas
saistīti ar 1. vispārīgo mērķi (ekonomiski dzīvotspējīga pārtikas ražošana).

18

Īpašais ziņojums Nr. 21/2017 “Zaļināšana”, 24. un 25. punkts.

19

Īpašais ziņojums Nr. 23/2019 “Lauksaimnieku ienākumu stabilizācija”, 84. punkts.
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4.5. attēls. Apskats par rādītājiem, kas saistīti ar 1. vispārīgo mērķi un
attiecīgajiem konkrētajiem mērķiem
Vai saskaņā ar Komisijas datiem rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu
mērķrādītājus?
Ietekme

Rezultāti

Ieguldījums un iznākums
jā
nē
nav skaidrs

Ar vispārīgo mērķi “ekonomiski dzīvotspējīga pārtikas
ražošana” saistītu rādītāju izlase
Rādītājs

Lauksaimniecības faktoru ienākums

Lauksaimniecības ražīgums

Progress virzībā uz
mērķrādītāju
N/Askaitliska
(2019) mērķrādītāja)
– (nav
bāzes vērtība: 112 (2013)
palielināt
2013mērķrādītājs:
20??
jaunākie dati: 123 (2019)

N/Askaitliska
(2018) mērķrādītāja)
– (nav
bāzes vērtība: 100 (2005)
palielināt
2005mērķrādītājs:
20??
jaunākie dati: 110 (2018)

ES preču cenu mainīgums

N/Askaitliska
(2019) mērķrādītāja)
– (nav
bāzes vērtība: vērtību diapazons
< pasaulē
2017mērķrādītājs:
20??
jaunākie dati: vērtību diapazons

Tiešā atbalsta daļa lauksaimniecības
uzņēmējdarbības ienākumos (ģimenes
saimniecību ienākumos)

bāzes vērtība: 41 % (2013)
mērķrādītājs: saglabāt
2013
20??
jaunākie dati:
40 % (2018)

% lauku saimniecību, kurās LAP atbalsta
ieguldījumus pārstrukturēšanā
% lauku saimniecību ar LAP atbalstītu
darījumdarbības attīstības plānu gados
jauniem lauksaimniekiem
% lauku saimniecību, ko atbalsta
saistībā ar dalību kvalitātes shēmās,
vietējos tirgos un īsās piegādes ķēdēs,
un ražotāju grupās
% lauku saimniecību, kas piedalās riska
pārvaldības shēmās

N/A (2018)

43 % (2018)
2013

2023

58 % (2018)
2013

2023

31 % (2018)
2013

2023

28 % (2018)
2013

2023

Vai uz
pareizā
ceļa?
jā

jā

jā


jā

starpposma
mērķis
23 % (2018)



starpposma
mērķis
23 % (2018)



starpposma
mērķis
34 % (2018)
starpposma
mērķis
90 % (2018)

jā

jā


nav skaidrs


nē

Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.

Veids

ietekme

ietekme

ietekme

iznākums

iznākums

iznākums

iznākums

iznākums
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4.24. Visi trīs rādītāji, kas saistīti ar vispārīgo mērķi “ekonomiski dzīvotspējīga

pārtikas ražošana” (lauksaimniecības faktoru ienākumu palielināšana, lauksaimniecības
ražīguma palielināšana un cenu mainīguma ierobežošana), atspoguļo
makroekonomikas norises. Lai gan šie rādītāji uzrāda pozitīvu tendenci, pierādāmā KLP
ietekme uz tiem ir maza vai tās vispār nav. Ienākumus, ražīgumu un cenas ietekmē
daudzi citi faktori. Piemēram, lauksaimniecības faktoru ienākumi ir palielinājušies
ražīguma pieauguma un lauksaimniecībā izmantojamā darbaspēka apjoma
samazinājuma dēļ. Tāpat tirgus apstākļi un lauksaimniecības produktu cenu svārstības
ietekmē ienākumu līmeni 20. Četros iznākuma rādītājos, kas attiecas uz ELFLA 2. un
3. konkrēto mērķi, ir norādīts atbalstāmo saimniecību īpatsvars, bet nav novērtēta
atbalsta ietekme.
Tiešie maksājumi mazina ienākumu svārstīgumu, bet lielākoties nav mērķtiecīgi

4.25. Tiešie maksājumi veido aptuveni 70 % no KLP izdevumiem. Novērtējuma

atbalsta pētījums liecina, ka saskaņā ar 2010.–2015. gada datiem tiešie maksājumi ir
samazinājuši saimniecību ienākumu mainīgumu par aptuveni 30 % 21.

4.26. ELGF konkrētajam mērķim “saglabāt lauksaimnieku ienākumu stabilitāti,

sniedzot tiešu ienākumu atbalstu” ir viens rādītājs: tiešā atbalsta daļa lauksaimniecības
ienākumos. Šā rādītāja vērtība 2017. gadā svārstījās no 8 % Nīderlandē līdz 50 %
Slovākijā. Mērķrādītājs ir saglabāt šo attiecību stabilu. Tomēr tas neatbilst politikas
mērķim palielināt lauksaimniecībā iesaistīto personu individuālo peļņu, vienlaikus
ierobežojot vajadzību pēc tieša atbalsta.

4.27. Komisija 2019. gada pārvaldības un snieguma ziņojumā apgalvo, ka

lauksaimnieku ienākumi atpaliek no algām ekonomikā kopumā. Komisija norāda, ka
2017. gadā vidējie ienākumi lauksaimniecības nozarē bija aptuveni 46,5 % no vidējās
algas ES28 ekonomikā 22. Uzņēmējdarbības ienākumus uz ģimenes darba vienību
Komisija izmanto kā lauku saimniecības ienākumu aizstājēju. Taču nav ņemta vērā abu
iedzīvotāju grupu atšķirīgā demogrāfija (daudzi lauksaimnieki ir pensijas vecumā) vai ar
lauksaimniecību nesaistītie lauku mājsaimniecību ienākumi. Izmantojamais ienākums,

20

Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective “viable
food production’, 2020, 33. un 34., 53. un 54. lpp.

21

Turpat, 49. un 50. lpp.

22

CAP SPECIFIC OBJECTIVES …explained, informatīvs biļetens Nr. 1, 2. un 3. lpp.
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ņemot vērā arī ar lauksaimniecību nesaistītos ienākumus, ir galvenais elements
lauksaimnieku dzīves līmeņa novērtēšanai 23.

4.28. 2016. gadā mēs ieteicām, ka Komisijai ir24 “jāizveido aptverošāka statistikas

sistēma, kas sniegtu informāciju par lauku mājsaimniecību rīcībā esošajiem
ienākumiem un labāk aprakstītu lauksaimnieku dzīves līmeni”, un “jāuzlabo sistēma
lauksaimnieku ienākumu salīdzināšanai ar ienākumiem citās ekonomikas nozarēs”. KLP
laikposmam pēc 2020. gada Komisija attiecībā uz lauksaimniecības ienākumiem ir
ierosinājusi četrus rādītājus, bet neplāno vākt datus par izmantojamajiem ienākumiem.

4.29. Saskaņā ar Eurostat datiem 2016. gadā aptuveni divas trešdaļas saimniecību

Eiropas Savienībā bija mazākas par 5 ha. Tā kā tiešie maksājumi ir saistīti ar
saimniecību platību, aptuveni 80 % atbalsta tiek piešķirti aptuveni 20 % saņēmēju.
Faktiski vairāk nekā 30 % maksājumu tiek izmaksāti 2 % saņēmēju, no kuriem katrs
tiešajos maksājumos saņem vairāk nekā 50 000 EUR (sk. 4.6. attēlu). Dažādiem
pārdales mehānismiem (piemēram, maksimuma noteikšanai un pārdalei) ir bijusi tikai
neliela ietekme 25.

23

Īpašais ziņojums Nr. 01/2016 “Vai Komisijas sistēma darbības rezultātu novērtēšanai
attiecībā uz lauksaimnieku ienākumiem ir labi izstrādāta un balstīta uz pamatotiem datiem”,
26. punkts.

24

Īpašais ziņojums Nr. 01/2016 “Vai Komisijas sistēma darbības rezultātu novērtēšanai
attiecībā uz lauksaimnieku ienākumiem ir labi izstrādāta un balstīta uz pamatotiem datiem”,
1. ieteikums.

25

ERP informatīvais apskats Nr. 02/2018 “KLP nākotne”, 16. lpp., īpašais ziņojums Nr. 10/2018
“Pamata maksājuma shēma lauksaimniekiem”, 49.–63. punkts.
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4.6. attēls. Tiešo maksājumu sadalījums maksājumu grupās un pēc
saņēmēju īpatsvara, Eiropas Savienība (2018. gads)
Tiešo
maksājumu
īpatsvars

30 %
27,58 %

100 %

25,25 %

25 %

ES 28, 2018. finanšu gads

80 %

22,38 %

60 %
40 %

20 %
16,98 %

20 %

15,79 %

0%

14,55 %

15 %
10,62 %

10 %

8,35 %

3,12 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Saņēmēju īpatsvars

10,61 %
9,74 %
7,24 %
5,86 %

5%

0%

2,60 %

4,87 %
1,42 %

1,11 %

0%

2,62 %
0,26 %

2,88 %
2,74 %
1,37 %
0,05 %
0,02 %
0,05 %
0,03 %

1,82 %

0,10 %

Maksājumu grupa (tūkstoši EUR uz saņēmēju)
Maksājumi

Saņēmēji

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem.

4.30. Novērtējuma atbalsta pētījumā ir analizēts arī tiešā atbalsta taisnīgs

sadalījums26. Pētījumā secināts, ka, spriežot pēc Džini koeficientiem, tiešo maksājumu
atbalsta koncentrācija laikposmā no 2013. līdz 2015. gadam nav daudz mainījusies
(sk. 4.7. attēlu).

26

Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective “viable
food production”, 2020, 108.–122. lpp.
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4.7. attēls. Tiešo maksājumu atbalsta koncentrācijas Džini koeficienti,
2013. un 2015. gads
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

2013

0,4

2015

0,3
0,2
0,1

BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
AK
DV PMS
DV VPS
ES 28

0

Piezīme: 0 nozīmē, ka pastāv absolūta vienlīdzība, 1 nozīmē, ka pastāv absolūta nevienlīdzība.
Avots: EEIG Agrosynergie, Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general
objective “viable food production”, 116. lpp.

4.31. KLP snieguma rādītāji nemēra tiešo maksājumu efektivitāti. Novērtējuma

atbalsta pētījums par ekonomiski dzīvotspējīgu pārtikas ražošanu 27 mēģināja rast
atbildi uz jautājumu, vai KLP atbalsts tiek sniegts tiem, kam tas visvairāk vajadzīgs.
Pētījumā secināts, ka to saimniecību īpatsvars, kuras saņem tiešos maksājumus un uz
darbaspēka vienību gūst ienākumus, kas ir augstāki par valsts vidējo darba ražīgumu, ir
samazinājies no 29 % 2013. gadā līdz 26 % 2015. gadā 28. Pētījumā konstatēts, ka 9 %
mazo saimniecību un vairāk nekā 30 % lielo saimniecību ienākumi uz darbaspēka
vienību pārsniedz šo kritēriju.

27

Turpat, 10. iedaļa.

28

Turpat, 224. lpp.
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4.32. Ja tiktu novērtēts, cik liels atbalsts tiek piešķirts saņēmējiem ārpus

mērķgrupas, būtu iespējams uzlabot politikas izstrādi un palielināt KLP efektivitāti. Šajā
nolūkā būtu jānoskaidro, cik daudz KLP līdzekļu tiek izmaksāti lauksaimniekiem, kuru
ienākumi no lauksaimniecības pārsniedz vidējos ienākumus no lauksaimniecības, un cik
daudz līdzekļu tiek izmaksāti saņēmējiem, kuru galvenā saimnieciskā darbība nav
lauksaimniecība. Šādi dati varētu arī palīdzēt identificēt prasības, kas saistītas ar
ievērojamu zemes koncentrāciju (iespējams, raksturojot “zemes sagrābšanu”). Turklāt
tiešie maksājumi ir veicinājuši zemes nomas maksas pieaugumu dažās dalībvalstīs, jo
īpaši attiecībā uz mazražīgu zemi 29. Vērtētāji ir ieteikuši Komisijai izpētīt tiešo
maksājumu ietekmi uz zemes nomas maksas palielinājumu un iespēju veikt atbilstošus
pretpasākumus30.
Tirgus intervences pasākumi ir palīdzējuši stabilizēt tirgus, bet ne vienmēr efektīvi

4.33. Gada pārvaldības un snieguma ziņojumā Komisija uzsver, ka 2018. gadā

nebija vajadzīgas jaunas tirgus intervences. Komisijas uzdevumā veiktā novērtējumu
atbalsta pētījumā ir secināts, ka 2014.–2017. gadā izmantoto pasākumu efektivitāte ir
bijusi atšķirīga 31, kā redzams 4.1. tabulā.

4.1. tabula. Novērtējuma atbalsta pētījuma secinājumi par izdevumiem
saistībā ar tirgus pasākumiem
Apjomi

Savlaicīgums

Efektivitāte

Nav būtiski

Ātri

Laba

Nepietiekami

Ātri/lēni

Vāja

Pietiekami

Ātri

Ļoti laba

Cūkgaļa

Pietiekami

Ātri

Ļoti laba

Augļi un citrusaugļi

Pietiekami

Ātri/neitrāli

Laba

Dārzeņi

Pietiekami

Ātri

Ļoti laba

Sviests
Uzglabājamie Vājpiena pulveris
produkti
Siers
Augļi un
dārzeņi

Avots: EEIG Agrosynergie for DG AGRI, Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the
general objective “viable food production”, 2020, 148. lpp.

29

Turpat, 198. lpp.

30

Turpat, 237. lpp.

31

Turpat, 232. lpp.
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4.34. Pēc Krievijas importa embargo noteikšanas Komisija 2014. gada otrajā pusē

ieviesa pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus dažiem augļu un dārzeņu ražotājiem.
Novērtējuma atbalsta pētījumā ar augļiem un citrusaugļiem saistīto pasākumu
efektivitāte ir novērtēta kā laba, piebilstot, ka produktu izņemšanas sistēmas un
ārkārtas pasākumu labāka pārvaldība, iespējams, būtu uzlabojusi efektivitāti 32. Mēs
konstatējām, ka, nosakot atbalsta līmeni, līdz importa aizlieguma trešajam gadam
netika ņemta vērā alternatīvu noieta tirgu pastāvēšana, un krīzes pasākumos tika
atklāti pārmērīgas kompensēšanas gadījumi 33.
Riska pārvaldības instrumenti netiek plaši izmantoti

4.35. Ar rādītāju “procentuālais daudzums lauku saimniecību, kas piedalās riska

pārvaldības shēmās” mēra to lauksaimnieku īpatsvaru, kuri saņem KLP atbalstu
apdrošināšanas prēmijām un piedalās kopieguldījumu fondos un citos ienākumu
stabilizācijas instrumentos. Pamatojoties uz programmu pārskatiem, šā rādītāja virzība
uz mērķrādītāju nesasniedza 2018. gada starpposma mērķi. Līdz 2018. gada beigām
bija sasniegti 28,3 % no 2023. gada mērķrādītāja vērtības. Komisija programmu
pārskatos ir norādījusi, ka nepietiekamā īstenošana ir saistīta ar to, ka “šāda veida
atbalsts ir jauns un ir vajadzīgs zināms laiks, lai to pilnībā pārvaldītu”. Mēs esam
konstatējuši, ka lielākā daļa lauksaimnieku, kas izmanto apdrošināšanas polises, to dara
bez ES atbalsta un ka tiešie maksājumi paši ievērojami mazina ienākumu
svārstīgumu 34.
Maz informācijas par to lauku attīstības pasākumu efektivitāti, kas atbalsta lauku
saimniecību dzīvotspēju

4.36. Gada pārvaldības un snieguma ziņojumā ir norādīts, ka ar lauku saimniecību

dzīvotspējas un konkurētspējas uzlabošanu saistīto ELFLA mērķrādītāju sasniegšanas
līmenis ir salīdzinoši labs. Taču šie rādītāji atspoguļo to ES lauku saimniecību īpatsvaru,
kas saņēmušas atbalstu, un neļauj izdarīt secinājumus par efektivitāti. Novērtējuma
atbalsta pētījumam par ekonomiski dzīvotspējīgu pārtikas ražošanu pieejamie dati
nebija pietiekami, lai izdarītu skaidrus secinājumus par ELFLA pasākumu efektivitāti.
Dalībvalstis 2020. gada sākumā bija izmantojušas mazāk nekā pusi no ELFLA budžeta,
kas tika plānots lauku saimniecību dzīvotspējai un konkurētspējai 2014.–2020. gadā.

32

Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective “viable
food production”, 2020, 148. lpp.

33

Īpašais ziņojums Nr. 23/2019 “Lauksaimnieku ienākumu stabilizācija”, 84. un 89. punkts.

34

Turpat, 16.–22., 41. punkts.
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Ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana un klimata politika

4.37. 4.8. attēlā ir aplūkota to programmu pārskatos iekļauto rādītāju izlase, kas

saistīti ar 2. vispārīgo mērķi (ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana un klimata
politika).

4.8. attēls. Apskats par rādītājiem, kas saistīti ar 2. vispārīgo mērķi un
attiecīgajiem konkrētajiem mērķiem
Vai saskaņā ar Komisijas datiem rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu
mērķrādītājus?
Rezultāti

Ieguldījums un iznākums

Ietekme

jā
nē
nav skaidrs

Ar vispārīgo mērķi “ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana un
klimata politika” saistītu rādītāju izlase
Rādītājs

Lauksaimniecības radītās
siltumnīcefekta gāzu emisijas
Ūdens ieguve lauksaimniecībā:
ūdens daudzums, ko izmanto
augsnes apūdeņošanas
vajadzībām

Progress virzībā uz mērķrādītāju
N/A
(2017)mērķrādītāja)
– (nav
skaitliska
bāzes vērtība: 488 kt CO 2 ekv. (2013)
mērķrādītājs:20??
samazināt
2013
jaunākie dati: 502 kt CO 2 ekv. (2017)

% apūdeņotas zemes, kurā notiek
pāreja uz efektīvākām
apūdeņošanas sistēmām

nē

Veids

ietekme

N/A (2015, 2016, 2017)

– (nav skaitliska mērķrādītāja)
bāzes vērtība: nepilnīgi dati
mērķrādītājs:20??
samazināt
2010
jaunākie dati: nepilnīgi dati

N/A (2019)
– (nav skaitliska mērķrādītāja)
Ilggadīgo zālāju platības un
bāzes vērtība: nav precizēta
kopējās lauksaimniecības platības
20?? uzturēt (noteiktajās
20??
mērķrādītājs:
robežās)
attiecība dalībvalstī
jaunākie dati: tiek uzturēta
N/A (2018)
bāzes vērtība: 75 % (2015)
To platību īpatsvars, kurās
mērķrādītājs: uzturēt
praktizē zaļināšanu
2015
jaunākie dati:20??
79 % (2018)
% lauksaimniecības zemes, kurā
piemēro bioloģiskajai
daudzveidībai labvēlīgus
apsaimniekošanas līgumus
% meža zemes, kurā piemēro
bioloģiskajai daudzveidībai
labvēlīgus apsaimniekošanas
līgumus

Vai uz
pareizā
ceļa?

95 % (2018)
2013

2023

20 % (2018)
2013

2023

40 % (2018)
2013

2023

starpposma
mērķis
70 % (2018)

nav skaidrs


jā


jā


jā


nē


nav skaidrs

Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.

ietekme

rezultāti

ietekme

ietekme

ietekme

rezultāti
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4.38. Vairums programmu pārskatu rādītāju, kas saistīti ar konkrētajiem mērķiem
dabas resursu un klimata politikas jomā, aptver platības vai to dzīvnieku skaitu, uz
kuriem attiecas dažādi pasākumi vai saistības, bet nemēra sasniegtos vidiskos
ieguvumus. No kopskaitā 19 rādītājiem tikai divi ir rezultātu rādītāji (sk. 4.43.
un 4.46. punktu).

KLP ir potenciāls veicināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, bet nepietiek datu,
lai novērtētu efektivitāti

4.39. Komisija jaunākajā gada pārvaldības un snieguma ziņojumā norāda, ka

2018. gadā uz 79 % no kopējās ES lauksaimniecības platības attiecās vismaz viens
zaļināšanas pienākums, un uzskata to par sasniegumu. Taču mēs konstatējām 35, ka
zaļināšanas izmērāmā ietekme uz lauksaimniecības praksi un vidi ir bijusi visai niecīga.
Tā ir rosinājusi lauksaimniecības prakses izmaiņas tikai aptuveni 5 % no visas
ES lauksaimniecībā izmantojamās zemes, un ir vērojama tendence pēc iespējas mazāk
iejaukties pastāvošajā lauksaimniecības praksē. Zaļināšana būtībā bija ienākumu
atbalsta shēma 36.

4.40. Dalībvalstis nosaka zemes laba lauksaimniecības un vides stāvokļa standartus,
kas ir daļa no savstarpējās atbilstības sistēmas. Dažas dalībvalstis šos standartus ir
noteikušas pārāk zemā līmenī 37. Turklāt atšķirības to piemērošanā dažādās dalībvalstīs,
arī attiecībā uz administratīviem sodiem par neatbilstību, paplašina vienlīdzīgu
konkurences apstākļu jēdzienu 38. Daži savstarpējās atbilstības standarti var veicināt
bioloģisko daudzveidību, bet Komisija un dalībvalstis nav novērtējušas to ietekmi 39.

35

Īpašais ziņojums Nr. 21/2017 “Zaļināšana”.

36

Īpašais ziņojums Nr. 21/2017 “Zaļināšana”, 24. un 25. punkts.

37

Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity, 77. un 78. lpp.

38

Eiropas Komisija, 2017, Modernising and simplifying the CAP: Climate & Environmental
challenges facing agriculture and rural areas, 21. lpp.; ERP īpašais ziņojums Nr. 26/2016
“Joprojām ir sarežģīti uzlabot savstarpējās atbilstības efektivitāti un panākt vienkāršošanu”.

39

Īpašais ziņojums Nr. 13/2020 “Lauksaimniecības zemes bioloģiskā daudzveidība”, 41.–
50. punkts.
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4.41. Ja agrovides un klimata pasākumi ir pietiekami mērķtiecīgi, tie var būtiski

veicināt bioloģisko daudzveidību. Tas parasti notiek gadījumos, kad shēmas aptver
ievērojamu daļu no kultūrainavas vai koncentrējas uz konkrētiem riskiem. Viens no
ierobežojošiem faktoriem ir zems izmantošanas līmenis lauksaimnieku vidū 40. Attiecībā
uz dažiem ELFLA pasākumiem mēs konstatējām gadījumus, kad kompensācija nesedza
shēmas dalības izmaksas (piemēram, Natura 2000 maksājumi dažās dalībvalstīs 41).

4.42. Attiecībā uz ELFLA konkrēto mērķi, kas saistīts ar ekosistēmām, ar

mežsaimniecību saistītie iznākuma rādītāji ES līmenī liecina, ka mežsaimniecības
pasākumi nav plaši izmantoti. Komisijas novērtējumā par mežsaimniecības
pasākumiem 42 ir secināts, ka ir iespējami uzlabojumi, tomēr pasākumi ir atbalstījuši
noteiktas darbības, kas vai nu nebūtu finansētas tādā pašā apmērā, vai vispār netiktu
īstenotas.

4.43. Rādītājs “procentuālais daudzums apūdeņotas zemes, kurā notiek pāreja uz

efektīvākām apūdeņošanas sistēmām” attiecas uz ELFLA 5. konkrēto mērķi.
Mērķrādītājs 2023. gadam ir 13,0 %; 2018. gadā rezultāts bija 5,26 % 43, t. i., 40 % no
mērķrādītāja. Kopējais progress ir neskaidrs. Pamatojoties uz dalībvalstu izlasi,
novērtējuma atbalsta pētījumā ir konstatēts, ka nav skaidras sistēmas, lai pārbaudītu
panākto ūdens ietaupījumu pēc ELFLA ieguldījuma pabeigšanas44.
Konstatēts, ka KLP pasākumiem to koncepcijas dēļ ir zema ietekme uz klimata
vajadzību risināšanu

4.44. Lauksaimniecības radītās emisijas 2017. gadā veidoja aptuveni 12,6 % no

visām ES siltumnīcefekta gāzu emisijām 45. Lauksaimniecības radītās siltumnīcefekta
gāzu emisijas kopš 1990. gada ir samazinājušās par vairāk nekā 20 %46, bet kopš
2010. gada samazinājums ir apstājies (sk. 4.9. attēlu).

40

Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity, 2020; ERP īpašais
ziņojums Nr. 13/2020 “Lauksaimniecības zemes bioloģiskā daudzveidība”.

41

Īpašais ziņojums Nr. 1/2017 “Natura 2000 tīkla pilna potenciāla īstenošanai jāiegulda vairāk
darba”, 59. un 60. punkts.

42

SWD(2019) 389 final.

43

2021. gada budžeta projekta programmu pārskati.

44

Evaluation of the impact of the CAP on water, 2019, 157. un 158. lpp.

45

AGRI ĢD, 2019. gada darbības pārskats, 38. lpp.

46

2021. gada budžeta projekta programmu pārskati.
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4.9. attēls. ES lauksaimniecības radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas
kopš 1990. gada, ES 28

1000 tonnas CO2
ekvivalenta

650 000
600 000

Vidējaissamazinājuma
samazinājumalīmenis
līmenisgadā
gadā
Vidējais
(1990-2017):
-0,86
%,
bet
(1990–2017):
stagnē
pieaugums
kopš 2010. gada
kopš
2010. gada

550 000
500 000
450 000
400 000

Avots: AGRI ĢD, 2019. gada darbības pārskats, 38. lpp., grozīts.

4.45. ES ir izvirzījusi vispārēju mērķrādītāju līdz 2030. gadam par 40 % samazināt

siltumnīcefekta gāzu emisijas (no 1990. gada līmeņa) 47. Saskaņā ar zaļo kursu un mērķi
līdz 2050. gadam panākt klimatneitrālu ES, Komisija ir ierosinājusi palielināt
ES siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķrādītāju 2030. gadam vismaz līdz
55 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. 2019. gadā nebija īpaša ceļveža emisiju
samazināšanai ES lauksaimniecībā 48.

4.46. Rādītājs “ilggadīgo zālāju vai ganību attiecība dalībvalstī pret kopējo

lauksaimniecības platību” ir balstīts uz lauksaimnieku sniegtajiem datiem un ir saistīts
ar kādu no viņu zaļināšanas pienākumiem. Ilggadīgo zālāju uzturēšana kā zaļināšanas
pienākums galvenokārt ir saistīta ar oglekļa uztveršanu 49. Mērķrādītājs ir saglabāt
attiecību 5 % robežās salīdzinājumā ar atsauces attiecību. Neviena dalībvalsts
2019. gadā nepārsniedza 5 % robežu (dati pieejami par 21 dalībvalsti)50. Dalībvalstis var
atļaut ilggadīgo zālāju uzaršanu. Pētījumi liecina, ka uzartiem un atkārtoti apsētiem
zālājiem ir zemāka ekoloģiska vērtība un ka tie faktiski var izraisīt CO2 emisiju
pieaugumu, salīdzinot ar neuzartiem zālājiem 51. Nav pietiekami daudz datu, lai
pierādītu, ka ilggadīgie zālāji nav tikuši uzarti 52. Veicot revīziju ticamības deklarācijas
47

Komisijas paziņojums (..) “Klimata un enerģētikas politikas satvars laikposmam no
2020. gada līdz 2030. gadam”, COM(2014) 015 final.

48

Īpašais ziņojums Nr. 18/2019 “ES siltumnīcefekta gāzu emisijas”.

49

Regula (ES) Nr. 1307/2013, 42. apsvērums.

50

AGRI ĢD, 2019. gada darbības pārskats, pielikums, 234. lpp.

51

Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions,
2019, 78.–84. lpp.

52

Turpat, 236. lpp.
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vajadzībām, mēs iztaujājām 65 lauksaimniekus, kas audzē ilggadīgos zālājus aptuveni
4600 ha platībā. Gandrīz 37 % no viņiem kopš 2015. gada vismaz vienu reizi bija uzaruši
un atkārtoti apsējuši daļu no šiem zālājiem. Katru gadu zālājus uzar un no jauna apsēj
10 % lauksaimnieku.

4.47. Novērtējuma atbalsta pētījumā par klimata pārmaiņām ir norādīts, ka

obligātie pasākumi (piemēram, zaļināšana un savstarpējā atbilstība) pietiekami
nenovērš siltumnīcefekta gāzu emisijas no lopkopības un aramzemes
apsaimniekošanas. Nav KLP pasākumu, ar kuru palīdzību dalībvalstis varētu likt
lauksaimniekiem rīkoties, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas no lopkopības
un aramzemes apsaimniekošanas 53.

4.48. Gada pārvaldības un snieguma ziņojumā Komisija ir atzinusi, ka ir jāpalielina
KLP efektivitāte un jāuzlabo tās mērķtiecība, lai veicinātu vides un klimata mērķa
sasniegšanu.

Līdzsvarota teritoriālā attīstība

4.49. ELGF ir vērsts uz darbvietu saglabāšanu lauku saimniecībās, savukārt ELFLA

mērķis ir radīt darbvietas arī ārpus lauku saimniecībām. Tomēr lauksaimniecība ir
neliela IKP daļa pat lauku apvidos. ELFLA atbalsts tiek uzskatīts par tādu, kam ir
ierobežota ietekme uz lauku ekonomiku kopumā 54. Gada pārvaldības un snieguma
ziņojumā ir informācija par darbvietām un platjoslas pieejamību, bet nav sniegta
būtiska informācija par darbības rezultātiem attiecībā uz mērķi “līdzsvarota teritoriālā
attīstība”.

4.50. 4.10. attēlā ir aplūkoti programmu pārskatu rādītāji, kas saistīti ar vispārīgo

mērķi “līdzsvarota teritoriālā attīstība”.

53

Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions.
Executive Summary, 2019, 2. lpp.

54

Eiropas Parlaments, 2016, The role of the EU’s Common Agricultural Policy in creating rural
jobs, Research for the Committee on Agriculture and Rural Development,
IP/B/AGRI/IC/2015_158, 99. lpp.
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4.10. attēls. Apskats par rādītājiem, kas saistīti ar 3. vispārīgo mērķi un
attiecīgajiem konkrētajiem mērķiem
Vai saskaņā ar Komisijas datiem rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu
mērķrādītājus?
Ieguldījums
un iznākums

Ietekme

Rezultāti

jā
nē
nav skaidrs

Ar vispārīgo mērķi “līdzsvarota teritoriālā attīstība” saistītu rādītāju izlase
Progress virzībā uz
mērķrādītāju

Rādītājs
Nodarbinātības līmenis lauku
apvidos
Atbalstīto projektu radīto darbvietu
skaits (izņemot LEADER )
% lauku iedzīvotāju, uz kuriem
attiecas vietējās attīstības
stratēģijas
% lauku iedzīvotāju, kas gūst
labumu no jauniem vai uzlabotiem
pakalpojumiem/infrastruktūras
Atbalstīto projektu radīto darbvietu
skaits (LEADER)
% lauku iedzīvotāju, kas gūst
labumu no jaunas vai uzlabotas IT
infrastruktūras

– (nav skaitliska mērķrādītāja)
N/A (2018)
bā zes vērtība : 63,4 % (2013)
mērķrā dītā js : pa l i el i nā t
2013ja unā ki e da ti 20??
: 68,1 % (2017)

nē

2023

100 % (2018)
2013

2023

83 % (2018)
2013

2023

starpposma
mērķis
98 % (2018)



starpposma
mērķis
24 % (2018)



30 % (2018)
2013

jā

jā


nē

2023

17 % (2018)
2013

jā



14 % (2018)
2013

Vai uz
pareizā
ceļa?

2023

starpposma
mērķis
24 % (2018)


nē

Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.

Veids

ietekme

rezultāti

ietekme

rezultāti

rezultāti

rezultāti
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4.51. Vienīgais programmu pārskatu rādītājs, kas attiecas uz vispārīgo mērķi

“līdzsvarota teritoriālā attīstība”, ir nodarbinātības līmenis lauku apvidos 55.
Nodarbinātības līmenis ir palielinājies no 63,4 % 2012. gadā līdz 68,1 % 2018. gadā. KLP
ietekme ir neskaidra, bet ierobežota (sk. 4.52. punktu). Tajā pašā laikposmā vispārējais
nodarbinātības līmenis ir palielinājies no 68,4 % līdz 72,2 %. Ārējā ekonomiskā vide un
daudzās valstu rīcībpolitikas tieši un netieši ietekmē nodarbinātību lauku apvidos56.
Gada pārvaldības un snieguma ziņojumā ir atzīti šie ārējie faktori.
KLP rada maz darbvietu lauku apvidos, un atbalstam gados jauniem lauksaimniekiem
nepieciešama ES un valstu pasākumu koordinācija

4.52. LEADER tieši izveidoto darbvietu skaits līdz 2018. gada beigām bija 13 337

(30 % no 2023. gada mērķrādītāja) un mazāk nekā 0,05 % no kopējās nodarbinātības
lauku apvidos. Ar citiem lauku attīstības pasākumiem radīto darbvietu skaits bija
10 784 (14 % no mērķrādītāja). Komisija programmu pārskatos ir norādījusi, ka tās
rīcībā nav ticamu datu par LEADER izveidotajām darbvietām.

4.53. Novērtējuma atbalsta pētījumi57 liecina, ka reģionālais un nozaru konteksts
būtiski ietekmē nodarbinātību lauku apvidos un ka KLP pasākumu ietekme uz
nodarbinātību laukos ir niecīga.

55

AGRI ĢD, 2019. gada darbības pārskats, 12. pielikums.

56

Eiropas Parlaments, 2016, The role of the EU’s Common Agricultural Policy in creating rural
jobs, Research for the Committee on Agriculture and Rural Development,
IP/B/AGRI/IC/2015_158.

57

Evaluation of Article 68 measures, 2016; Evaluation of the impact of the CAP on
generational renewal, local development and jobs in rural areas, 2019.
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4.54. Gados jauni lauksaimnieki var saņemt papildu tiešos maksājumus no ELGF un
vienreizēju atbalstu no ELFLA pirmās lauku saimniecības izveidei. Mūsu konstatējumi
sakrīt ar novērtējumu atbalsta pētījumu konstatējumiem, proti, ELGF atbalsta
jaunajiem lauksaimniekiem ietekme ir niecīga vai tās nav vispār, bet ELFLA atbalsts ir
efektīvāks, galvenokārt tāpēc, ka tas ir mērķtiecīgāks 58. Konstatēts, ka KLP paaudžu
maiņas pasākumi ir efektīvi “gadījumos, kad komplementāras valsts, reģionālās un
vietējās pārvaldības iestādes un fiskālā politika arī atbalsta un veicina” šos
pasākumus59.
Nav pietiekamu pierādījumu par ieguldījumu pasākumu efektivitāti

4.55. Gada pārvaldības un snieguma ziņojumā Komisija norāda, ka platjoslas

piekļuve lauku apvidos ir ievērojami uzlabojusies, bet ziņojumā nav sīkākas
informācijas par ELFLA ieguldījumu lauku apvidu attīstībā. Turpinās novērtējuma
atbalsta pētījums, kurā tiek vērtēts vispārīgais līdzsvarotas teritoriālās attīstības mērķis
2014.–2020. gadā.

4.56. Programmu pārskatu rādītāji “procentuālais daudzums lauku iedzīvotāju, kas

gūst labumu no uzlabotiem pakalpojumiem/infrastruktūras” un “procentuālais
daudzums lauku iedzīvotāju, kas gūst labumu no uzlabotas IT
infrastruktūras/pakalpojumiem” tiek aprēķināti, “to iedzīvotāju skaitu attiecīgajā
apvidū (piemēram, pašvaldībā, pašvaldību grupā), kas gūst labumu no
pakalpojumiem/infrastruktūras”, dalot ar “to lauku iedzīvotāju kopējo skaitu, uz
kuriem attiecas LAP joma” 60. Dalībvalstis var paziņot visu pašvaldības iedzīvotāju skaitu
neatkarīgi no to iedzīvotāju skaita, kas guvuši labumu no attiecīgā pasākuma 61. Mēs šo
problēmu jau esam pieminējuši 2015. gadā saistībā ar 2007.–2013. gada periodu 62.

58

Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in
rural areas, 2019; ERP īpašais ziņojums Nr. 10/2017 “ES atbalsts gados jauniem
lauksaimniekiem jāplāno mērķtiecīgāk, lai veicinātu efektīvu paaudžu maiņu”; SURE-Farm
“Impact of the Young Farmers payment on structural change”, 2020.

59

Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in
rural areas, 2019.

60

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farmingfisheries/key_policies/documents/target-and-result-indicator-fiches-pillar-ii_en.pdf.

61

Revīzijas palātas gada pārskats par budžeta izpildi 2018. finanšu gadā, 7.59. punkts.

62

Īpašais ziņojums Nr. 25/2015 “ES atbalsts lauku infrastruktūrai”, 81. punkts.
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4.57. Visaptverošas informācijas trūkums par projektu skaitu, atjaunojamo

energoresursu enerģijas ražošanu un uzstādīto jaudu neļauj kvantitatīvi izteikt un
novērtēt ELFLA ieguldījumu atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanā lauku
apvidos63.

Darījumu snieguma pārbaudes rezultāti

4.58. 2019. gadā, veicot revīziju ticamības deklarācijas vajadzībām, mēs

pārbaudījām 135 lauku attīstības projektu KUNS rādītājus. Saistībā ar šiem projektiem
mēs konstatējām, ka:
o

27 projektos nav skaidras saiknes starp pasākumu iznākumu un rezultātiem un
prioritāro jomu mērķiem;

o

42 projektiem nav atbilstoša KUNS rezultātu rādītāja, ar ko mēra pasākuma
tūlītējo un tiešo ietekmi. Attiecībā uz 15 no šiem projektiem dalībvalstis bija
novērsušas ziņošanas nepilnības, nosakot valsts rādītājus. Piemēru prasībai
sasniegt rezultātus sk. 4.2. izcēlumā.

4.2. izcēlums
Piemērs prasībai sasniegt rezultātus
Polijā investīciju pasākumu (piemēram, 4.1. pasākuma “Atbalsts lauku
saimniecības kopējo darbības rādītāju un ilgtspējas uzlabošanai”) saņēmējiem ir ne
vien jānodrošina iznākums (piemēram, lauksaimniecības tehnikas iegāde), bet
jāpanāk arī rezultāti, ko mēra kā saimniecības saimnieciskās darbības apjoma 64
palielinājumu.

63

Īpašais ziņojums Nr. 5/2018 “Atjaunojamo energoresursu enerģija ilgtspējīgai lauku
attīstībai”, 65. punkts.

64

Saimniecības aptuvenais gada produkcijas/apgrozījuma apjoms, kas izteikts euro.
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Secinājumi
4.59. 2019. gada pārvaldības un snieguma ziņojumā ir maz skaitļos izteiktas

informācijas par KLP rezultātiem un ietekmi, un tas rada pārāk pozitīvu priekšstatu par
politikas sasniegumiem, koncentrējoties uz iznākumu, nevis rezultātiem. Komisija
2019. gada pārvaldības un snieguma ziņojumā atzīst, ka KLP darbības rezultātu
uzlabošanā joprojām ir ievērojamas problēmas (4.16. un 4.17. punkts).

4.60. Programmu pārskatos ietvertie rādītāji galvenokārt sniedz informāciju par

iznākumu, kas ir vieglāk izmērāms un ko ārēji faktori skar mazāk nekā rezultātus un
ietekmi. Kopumā mēs pozitīvi vērtējam to, ka programmu pārskatu rādītāji raksturo
KLP ekonomisko, vidisko un sociālo kontekstu un ka Komisija izmanto dažādus datu
avotus, lai pamatotu rādītājus. Viens no galvenajiem trūkumiem ir tas, ka Komisija nav
izstrādājusi rādītājus, pamatojoties uz detalizētu intervences loģiku no paša sākuma un
novērtējot saikni starp pašreizējo situāciju, vēlamajām izmaiņām, izmantotajiem
resursiem un paredzamo īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi (4.16.–4.21. punkts).

4.61. Novērtējums var sniegt plašāku ieskatu par darbības rezultātiem un politikas

ietekmi nekā rādītāji vieni paši. Vairāki novērtējumu atbalsta pētījumi aptver vispārīgos
mērķus, kas attiecas uz ekonomiski dzīvotspējīgu pārtikas ražošanu un ilgtspējīgiem
dabas resursiem un klimata politiku. Turpinās novērtējuma atbalsta pētījums, kurā tiek
vērtēts vispārīgais līdzsvarotas teritoriālās attīstības mērķis. Tā kā pašreizējās
KLP īstenošana sākās tikai 2015. gadā un uzraudzības dati bieži ir nepietiekami, daudzi
novērtējumu atbalsta pētījumu secinājumi ir provizoriski. Atkarībā no pārejas perioda
ilguma Komisijai līdz 2026. gada decembrim vai 2027. gada decembrim jāsagatavo
kopsavilkuma ziņojums par ELFLA 2014.–2020. gada perioda ex post novērtējumu
galvenajiem secinājumiem. Jebkurā gadījumā līdz tam laikam jau būtu jābūt
iesniegtiem tiesību aktu priekšlikumiem laikposmam pēc 2027. gada (4.14. un
4.15. punkts).

4.62. Vispārīgā mērķa “ekonomiski dzīvotspējīga pārtikas ražošana” gadījumā tiešie
maksājumi ir samazinājuši lauksaimnieku ienākumu svārstīgumu. Tajā pašā laikā tas, ka
nav noteikti pietiekami augsta dzīves līmeņa kritēriji un nav mērķtiecīgi novirzīti
izdevumi, ir samazinājis tiešā atbalsta efektivitāti. Nav pietiekamas informācijas, lai
varētu izdarīt secinājumus par lauku attīstības pasākumu sniegumu saistībā ar šo
vispārīgo mērķi (4.23.–4.36. punkts).
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4.63. Vispārīgā mērķa “ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana un klimata

politika” rādītāji ir vērsti uz to platību lielumu, kuras gūst labumu no pasākumiem,
nevis uz to, kas ir sasniegts ar atbalstu. Konkrēti attiecībā uz klimata pārmaiņām ir
konstatēts, ka KLP pasākumiem to koncepcijas dēļ ir zema ietekme uz klimata
vajadzību risināšanu (4.37.–4.48. punkts).

4.64. Komisijas gada pārvaldības un snieguma ziņojumā un programmu pārskatos
paziņotā informācija attiecībā uz vispārīgo mērķi par līdzsvarotu teritoriālo attīstību
nav pietiekama, lai novērtētu saistīto ES izdevumu sniegumu (4.49.–4.57. punkts).
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Pielikumi
4.1. pielikums. ELGF un ELFLA mērķi
VISPĀRĪGIE MĒRĶI
VAI
IEKĻAUTS
MŪSU
IZLASĒ?
Jā

MĒRĶA
NUMURS

MĒRĶA PILNS TEKSTS

ŠAJĀ NODAĻĀ
IZMANTOTAIS
ĪSAIS VARIANTS

1.

Veicināt ekonomiski dzīvotspējīgu pārtikas
ražošanu

Ekonomiski
dzīvotspējīga
pārtikas ražošana

2.

Veicināt ilgtspējīgu dabas resursu
apsaimniekošanu un klimata politiku

Ilgtspējīga dabas
resursu
Jā
apsaimniekošana
un klimata politika

3.

Veicināt līdzsvarotu teritoriālo attīstību

Līdzsvarota
Jā
teritoriālā attīstība

KONKRĒTIE MĒRĶI
VAI
IEKĻAUTS
MŪSU
IZLASĒ?

MĒRĶA
NUMURS

MĒRĶA PILNS TEKSTS

ŠAJĀ NODAĻĀ
IZMANTOTAIS
ĪSAIS VARIANTS

1. (ELGF)

Uzlabot lauksaimniecības nozares
konkurētspēju un palielināt tās vērtības daļu
pārtikas ķēdē

Konkurētspēja

Jā

2. (ELGF)

Veicināt tirgus stabilitāti

Tirgus stabilitāte

Jā

3. (ELGF)

Labāk atspoguļot patērētāju vēlmes

-

Nē

4. (ELGF)

Saglabāt lauksaimnieku ienākumu stabilitāti,
sniedzot tiešu ienākumu atbalstu

Ienākumu
stabilitāte

Jā

5. (ELGF)

Sekmēt uz tirgu vairāk vērstu lauksaimniecību,
nodrošinot ievērojamu atsaistīta ienākumu
atbalsta līmeni

-

Jā

6. (ELGF)

Veicināt vidiskā snieguma uzlabošanu,
izmantojot tiešo maksājumu zaļo komponentu.
Veicināt ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību
un palīdzēt panākt kopējās lauksaimniecības
politikas labāku atbilstību sabiedrības vēlmēm, Vidiskais sniegums Jā
izmantojot savstarpējās atbilstības sistēmu.
Veicināt augsnes erozijas novēršanu, augsnes
organiskās vielas un augsnes struktūras
saglabāšanu, minimālā saglabāšanas līmeņa
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KONKRĒTIE MĒRĶI
MĒRĶA
NUMURS

MĒRĶA PILNS TEKSTS

ŠAJĀ NODAĻĀ
IZMANTOTAIS
ĪSAIS VARIANTS

VAI
IEKĻAUTS
MŪSU
IZLASĒ?

nodrošināšanu un dzīvotņu pasliktināšanās
novēršanu, kā arī ūdens resursu aizsargāšanu
un apsaimniekošanu, ievērojot zemes laba
lauksaimniecības un vides stāvokļa standartus.
7. (ELGF)

Veicināt vietējo lauksaimniecisko ražošanu un
taisnīgu cenu līmeni tiešā patēriņa precēm, kā
arī precēm pārstrādei vietējās nozarēs
ES tālākajos reģionos un Egejas jūras salās

-

Nē

8. (ELGF)

Sniegt Komisijai pietiekamu pārliecību, ka
dalībvalstis ir ieviesušas pārvaldības un
kontroles sistēmas saskaņā ar ES noteikumiem,
kas izstrādāti, lai nodrošinātu ELGF, ELFLA,
Sapard un IPARD finansēto pakārtoto darījumu
likumību un pareizību, un, ja tas tā nav, izslēgt
attiecīgos izdevumus no ES finansējuma, lai
aizsargātu ES finanšu intereses

Nē

9. (ELGF)

Informēt sabiedrību un palielināt izpratni par
KLP, uzturot efektīvu un regulāru dialogu ar
ieinteresētajām personām, pilsonisko
sabiedrību un konkrētām mērķauditorijām

-

Nē

10. (ELGF)

Veicināt lēmumpieņemšanu par stratēģiskām
KLP izvēlēm un atbalstīt citus ĢD pasākumus,
veicot ekonomikas un politikas analīzi un
pētījumus

-

Nē

1. (ELFLA)

Sekmēt zināšanu pārnesi un inovāciju
agromežsaimniecībā un lauku apvidos

-

Nē

2. (ELFLA)

Uzlabot saimniecību dzīvotspēju un visu
lauksaimniecības veidu konkurētspēju visos
reģionos un veicināt inovatīvas saimniecību
tehnoloģijas un ilgtspējīgu mežu
apsaimniekošanu

Saimniecību
dzīvotspēja un
konkurētspēja

Jā
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KONKRĒTIE MĒRĶI
MĒRĶA PILNS TEKSTS

ŠAJĀ NODAĻĀ
IZMANTOTAIS
ĪSAIS VARIANTS

VAI
IEKĻAUTS
MŪSU
IZLASĒ?

3. (ELFLA)

Veicināt pārtikas ķēdes organizāciju
lauksaimniecībā, tostarp lauksaimniecības
produktu pārstrādi un tirdzniecību, dzīvnieku
labturību un riska pārvaldību

-

Jā

4. (ELFLA)

Atjaunot, saglabāt un uzlabot ar
lauksaimniecību un mežsaimniecību saistītas
ekosistēmas

Ekosistēmas

Jā

5. (ELFLA)

Veicināt resursefektivitāti un atbalstīt pāreju uz
mazoglekļa un klimatnoturīgu ekonomiku
lauksaimniecības, pārtikas un mežsaimniecības
nozarē

Jā

6. (ELFLA)

Veicināt sociālo iekļautību, nabadzības
mazināšanu un ekonomisko attīstību lauku
apvidos

Jā

MĒRĶA
NUMURS

Lauku apvidu
attīstība

Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.
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5. nodaļa
Drošība un pilsoniskums
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Saturs
Punkts

Ievads

5.1.–5.2.

Tvērums un pieeja

5.3.–5.5.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (AMIF)

5.6.–5.44.

AMIF mērķis un darbība

5.6.–5.10.

Publicētā snieguma informācija

5.11.

AMIF snieguma novērtējums, pamatojoties
uz publicēto snieguma informāciju

5.12.–5.44.

Vispārīgas piezīmes

5.12.–5.20.

Daži AMIF snieguma rādītāju ierobežojumi

5.13.–5.17.

Informācijā par AMIF ir dažas būtiskas nepilnības

5.18.–5.19.

Starpposma novērtējums apstiprināja AMIF nozīmīgumu
Kopēja Eiropas patvēruma sistēma

5.20.
5.21.–5.27.

Pat ar AMIF ieguldījumu politiskās vienprātības trūkums nozīmē,
ka kopējā Eiropas patvēruma sistēma nav pilnībā īstenota

5.23.

AMIF ir veicinājis pārmitināšanu, bet mērķrādītājs nav sasniegts

5.24.

Ievērojamas atšķirības dalībvalstu patvēruma atzīšanas
līmenī patvēruma meklētājiem no Afganistānas

5.25.

AMIF ir palielinājis dalībvalstu spēju apstrādāt
patvēruma pieteikumus, bet joprojām ir uzkrājušās nepabeigtas
patvēruma procedūras

5.26.–5.27.

Integrācija un likumīga migrācija

5.28.–5.34.

AMIF atbalsta integrācijas pasākumus, bet tā ilgtermiņa
ietekme vēl nav zināma

5.30.

AMIF ir ierobežota ietekme uz augsti kvalificētu
darbinieku piesaistīšanu

5.31.–5.34.

Atgriešanas politika un neatbilstīga migrācija

5.35.–5.41.

Atgriešanas rādītāji joprojām ir neapmierinoši

5.37.–5.41.

Dalībvalstu solidaritāte un atbildības dalīšana

5.42.–5.44.

AMIF ir veicinājis solidaritāti, bet mazāki panākumi gūti
atbildības dalīšanā starp dalībvalstīm

5.43.–5.44.
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Secinājumi
Pielikumi
5.1. pielikums. AMIF programmas mērķi

5.45.–5.50.
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Ievads
5.1. DFS 3. izdevumu kategorija attiecas uz izdevumiem, kas saistīti ar politikas

virzieniem, kuru mērķis ir stiprināt Eiropas pilsoniskuma jēdzienu, veidojot brīvības,
drošības un tiesiskuma telpu bez iekšējām robežām. Tās finansējums ir paredzēts
šādām jomām:
o

patvērums un migrācija,

o

iekšējā drošība, kas aptver saskaņotu robežu pārvaldību, kopējās vīzu politikas
izstrādi, tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību un spēju uzlabošanu ar drošību
saistītu risku un krīžu pārvaldībai,

o

migrācija un drošība, tiesu iestāžu sadarbība un veselības aizsardzība,

o

cilvēku, dzīvnieku un augu veselība,

o

kultūras un audiovizuālā nozare,

o

tiesiskums, patērētāju tiesības, vienlīdzība un pilsoniskums.

5.2. Kopējie plānotie izdevumi šajā izdevumu kategorijā laikposmā no 2014. līdz

2020. gadam ir 17,7 miljardi EUR, no kuriem 13,8 miljardi EUR tika izmaksāti līdz
2019. gada beigām (sk. 5.1. attēlu).
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5.1. attēls. Drošība un pilsoniskums: 2014.–2019. gada maksājumi par
pašreizējām DFS saistībām kā daļa no DFS maksājumiem visās izdevumu
kategorijās un to sadalījums
(miljardi EUR)
AMIF
3,3 (23,9 %)



IDF
1,8 (13,0 %)

635,9

Pārtika un barība
0,8 (5,8 %)

mljrd. EUR


Drošība un
pilsoniskums
13,8
(2,2 %)

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem.

Radošā Eiropa
0,7 (5,1 %)

Citas programmas
7,2 (52,2 %)
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Tvērums un pieeja
5.3. Papildinājumā aprakstīta metodika, kas izmantota šīs nodaļas sagatavošanā.
5.4. No 11 programmām, kas iekļautas DFS 3. izdevumu kategorijā “Drošība un

pilsoniskums”, mēs izvēlējāmies vienu: Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu
(AMIF), kas veido 24 % no šajā DFS izdevumu kategorijā līdz šim veiktajiem
maksājumiem. 5.1. pielikumā ir minēts AMIF vispārīgais mērķis un četri konkrētie
mērķi.

5.5. Šīs nodaļas pamatā lielākoties ir Komisijas informācijas pārskats, ko papildina
mūsu revīzijas ziņojumu un apskatu konstatējumi, ja tie ir pieejami. Visā tekstā mēs
atsaucamies uz izmantotajiem avotiem.
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Patvēruma, migrācijas un integrācijas
fonds (AMIF)
AMIF mērķis un darbība

5.6. 5.2. attēlā ir sniegts pārskats un pamatinformācija par fondu, pamatojoties uz
attiecīgajiem tiesību aktiem un Komisijas dokumentiem.
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5.2. attēls. AMIF pārskats
Vajadzības
ES dalībvalstīm (DV) jāizstrādā
un jāpiemēro vienota,
konsekventa un saskaņota
patvēruma un migrācijas
politika, kas nodrošina:
• taisnīgu attieksmi pret
bēgļiem un viņu aizsardzību
• likumīgu migrāciju saskaņā
ar dalībvalstu vajadzībām un
trešo valstu valstspiederīgo
integrāciju
• personu, kam nav tiesību
uzturēties ES, efektīvu
atgriešanu
• solidaritāti un atbildības
dalīšanu starp DV

Mērķi
Efektīva migrācijas plūsmu
pārvaldība, izmantojot
kopēju ES pieeju
patvērumam un migrācijai,
kas ietver:
• kopējas Eiropas
patvēruma sistēmas
(KEPS) stiprināšanu un
veidošanu
• trešo valstu
valstspiederīgo likumīgas
migrācijas un efektīvas
integrācijas atbalstīšanu
• taisnīgu un efektīvu
atgriešanas stratēģiju
• labāku solidaritāti un
atbildības dalīšanu starp
DV
Sk. 5.1. pielikumu

Ieguldījums
2014.–2020. g.: 7,4 miljardi
EUR, tostarp
• DV līdzfinansētas valstu
programmas – 4,6 miljardi
EUR (61 %) un Komisijas
pārvaldītas darbības –
2,8 miljardi EUR (39 %)
• 2014.–2019. g.: par 78 %
uzņemtas saistības,
izmaksāti 44 %
• Komisijas HOME ĢD un
aģentūru cilvēkresursi
• DV valsts programmu
iestādes saskaņā ar dalītu
pārvaldību
• Citi partneri, starptautiskas
organizācijas un NVO

Konteksts un ārējie faktori
ES konteksts
• Galvenie attiecīgie ES līgumi,
direktīvas un ar izdevumiem
nesaistīti politikas
instrumenti: LESD V sadaļa,
Kvalifikāciju direktīva,
EURODAC, Dublinas III
regula, Uzņemšanas
nosacījumu direktīva,
Patvēruma procedūru
direktīva un politisks dialogs
• Citas izdevumu programmas:
IDF, ASI, globāli sabiedriskie
labumi un problēmas
Dalībvalstu konteksts
Migrācijas un patvēruma
politikas atšķirības, atšķirīgas
politiskās un ekonomiskās
situācijas rezultāti, AMIF valsts
programmu izmantošanas
kavēšanās, politiskā griba
pieņemt patvēruma meklētāju
pārsūtīšanu / pārcelšanas
shēmas
Ārējie faktori
• Trešo valstu nestabilitāte un
mainīgi migrācijas modeļi
• Mainīgas DV darba tirgus un
integrācijas vajadzības

Procesi
Pārvaldības veids
• Dalīta pārvaldība (61 %
saistību)
• Tieša un netieša īstenošana
ar
HOME ĢD starpniecību
(39 % saistību)
Dalībnieki
HOME ĢD, DV iestādes, UNHCR,
partnervalstu iestādes,
pilsoniskā sabiedrība
ES aģentūras: EASO, Frontex
Darbības
• AMIF iekļaušana DV
izdevumos, izmantojot valsts
programmas
• ES finansējums: dotācijas,
Savienības darbības, ārkārtas
palīdzība (EMAS), tehniskā
palīdzība, būvdarbu un
pakalpojumu iepirkums
• DV patvēruma, integrācijas
un atgriešanas politikas
izstrāde, uzraudzība un
novērtēšana

Plānotais iznākums
Ietekme
Efektīva un iedarbīga migrācijas
plūsmu pārvaldība ES, KEPS un
kopējās imigrācijas politikas
stiprināšana, vienlaikus
ievērojot ES Pamattiesību hartu
Rezultāti
Patvērums, likumīga migrācija
un integrācija, atgriešana,
solidaritāte
• KEPS izveide
• Atbalsts likumīgai migrācijai
uz DV, DV imigrācijas
sistēmu integritātes
aizsardzība un trešo valstu
valstspiederīgo efektīva
integrācija
• Taisnīgas un efektīvas
atgriešanas organizēšana DV,
neatbilstīgas migrācijas
apkarošana
• Uzlabota solidaritāte un
atbildības dalīšana, īpaši
attiecībā uz smagāk
skartajām DV

Plānotais iznākums
Projekti
• Patvēruma jomā: no
uzņemšanas līdz
izmitināšanai un
pieprasījumu izskatīšanai,
KEPS izveide, tostarp
pārmitināšana
• Pirmsaizbraukšanas
pasākumi,
vietējie/reģionālie/valsts
integrācijas pasākumi, kuros
piedalās pilsoniskā
sabiedrība, migrantu
kopienas un citas
ieinteresētās personas
• DV sadarbība trešo valstu
valstspiederīgo integrācijas
jomā
• Apmācība, reintegrācijas
palīdzība atgriežamām
personām pirms vai pēc
atgriešanas
• Visu iepriekš minēto jomu
attīstība, uzraudzība un
novērtēšana
• DV sadarbības projekti, lai
uzlabotu solidaritāti un
atbildības dalīšanu

Avots: ERP, pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. 516/2014, ar ko izveido AMIF, un Komisijas avotiem.
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5.7. AMIF ir izveidots 2014. gadā ar mērķi dot ieguldījumu migrācijas plūsmu

efektīvā pārvaldībā un kopējas ES politikas patvēruma un migrācijas, alternatīvās
aizsardzības, pagaidu aizsardzības un imigrācijas jomā izstrādē, īstenošanā un
stiprināšanā, vienlaikus aizstāvot cilvēka cieņu un tiesības un principus, kas noteikti
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

5.8. AMIF pārsvarā pārvalda dalībvalstis ar valsts programmu starpniecību (61 % no
fonda darbībām), bet atlikušo daļu tieši vai netieši pārvalda Komisija.

5.9. Fonds finansē plašu darbību klāstu ar mērķi:
o

uzlabot dalībvalstu iestāžu administratīvo spēju ES patvēruma un migrācijas
politikā,

o

sniegt migrantiem juridisku, sociālu un materiālu atbalstu,

o

integrēt trešo valstu valstspiederīgos,

o

pavadīt trešo valstu valstspiederīgos brīvprātīgas vai piespiedu atgriešanās
gadījumos,

o

pārmitināt un pārsūtīt starptautiskās aizsardzības saņēmējus,

o

uzlabot sadarbību Eiropas Savienībā,

o

sniegt dalībvalstīm ārkārtas palīdzību un tehnisko palīdzību.

5.10. Fonds darbojas sensitīvā un mainīgā kontekstā, un tā īstenošanu pastāvīgi
ietekmē daudzi faktori:
o

dalībvalstīm nav saskaņotas migrācijas un patvēruma politikas 1,

o

polarizēta sabiedriskā doma migrācijas jautājumos kavē dalībvalstu rīcību 2,

1

ERP informatīvais apskats Nr. 4/2018 “No trešām valstīm ieceļojušo migrantu integrācija”,
20. punkts; un Komisijas dienestu darba dokuments “Fitness check on EU legislation on legal
migration”, SWD(2019) 1056 final.

2

ERP informatīvais apskats Nr. 4/2018 “No trešām valstīm ieceļojušo migrantu integrācija”,
22. un 23. punkts un 1. problēma.
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o

būtiski kavējumi AMIF tiesiskā pamata un atsevišķu dalībvalstu AMIF valsts
programmu pieņemšanā 3,

o

politiskā, ekonomiskā un drošības situācija izcelsmes un tranzīta valstīs,

o

ES ir atkarīga no trešo valstu ieinteresētības sadarboties savu pilsoņu atgriešanā 4,

o

dalībvalstīm ir atšķirīgas vajadzības attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo
integrāciju 5,

o

dalībvalstīm var nebūt politiskās gribas piedalīties patvēruma meklētāju
pārsūtīšanā (pārmitināšanā) un pārcelšanas shēmās 6.

Publicētā snieguma informācija

5.11. Papildus ierastajai ikgadējai ziņošanai par sniegumu, izmantojot gada

pārvaldības un snieguma ziņojumu (AMPR), programmu pārskatus un gada darbības
pārskatus (GDP) (sk. 1.3. punktu), Komisija ir veikusi vienu AMIF snieguma starpposma
novērtējumu 7 (sk. 5.3. attēlu).

3

Sk. mūsu 2019. gada pārskata 7.4. punktu.

4

DG Migration and Home Affairs 2019 annual activity report (AAR), 17. un 18. lpp.

5

ERP informatīvais apskats Nr. 4/2018 “No trešām valstīm ieceļojušo migrantu integrācija”,
20. un 40.–42. punkts.

6

Tiesas 2020. gada 2. aprīļa spriedums apvienotajās lietās C-715/17, C-718/17 un C-719/17 –
Komisija/Polija, Ungārija un Čehijas Republika – par atteikšanos ievērot starptautiskās
aizsardzības pieteikuma iesniedzēju pārcelšanas pagaidu mehānismu.

7

Komisijas dienestu darba dokuments “Interim evaluation of the Asylum, Migration and
Integration Fund”, SWD(2018) 339 final.
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5.3. attēls. Galveno novērtējumu hronoloģija un aptvertie periodi
DFS
2007.–2013. g.

DFS
2014.–2020. g.

2008

2015

2010

2012

Aptvertais periods

2017

DFS
2021.–2027. g.

2019

2022

2024

2026

Publikācija
AMIF starpposma novērtējums
2014.–2017. g.

AMIF ex post novērtējums
(paredzēts 2024. gadā)
(2014.–2022. gada
attiecināmības periods)

Avots: ERP.

AMIF snieguma novērtējums, pamatojoties uz publicēto
snieguma informāciju
Vispārīgas piezīmes

5.12. 5.4. attēlā ir sniegts pārskats par visiem AMIF rādītājiem, kas iekļauti

programmu pārskatos8. Sīkāks pārskats par katru konkrēto mērķi ir sniegts 5.5.–
5.8. attēlā. Daži vispārēji ierobežojumi 9, ko piemēro, interpretējot šos rādītājus, ir
minēti 1.24. punktā. Konkrēti, mūsu vērtējums par to, vai kāds rādītājs “ir uz pareizā
ceļa”, pamatojas uz varbūtību, ka šis rādītājs sasniegs mērķrādītāju. Novērtējumā nav
ņemts vērā ne tas, vai un cik cieši konkrētais rādītājs ir saistīts ar AMIF darbībām un
mērķiem, ne arī tas, vai šim rādītājam noteiktais mērķrādītājs ir pietiekami vērienīgs.
Tāpēc tas ir tikai pirmais solis AMIF snieguma analīzē. Mēs neesam revidējuši arī
pakārtoto datu ticamību, taču tā apspriesta 1. nodaļā (sk. 1.13.–1.23. punktu).

8

Draft general budget of the EU for the financial year 2021, Working document part I
programme statements of operational expenditure, COM(2020) 300, 2020. gada jūnijs,
452.–469. lpp.

9

Sk. arī mūsu 2018. gada pārskata 3.21.–3.35. punktu.
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5.4. attēls. Informācija par visiem AMIF rādītājiem, kas iekļauti
programmu pārskatos

Saskaņā ar Komisijas datiem — vai AMIF rādītāji ir uz pareizā
ceļa, lai sasniegtu mērķrādītājus?
Ieguldījums
un
iznākums

Programmas iznākuma
rādītāji
Rezultāts

Ietekme

1. konkrētais mērķis
Kopēja Eiropas patvēruma sistēma
2. konkrētais mērķis
Integrācija un likumīga migrācija
3. konkrētais mērķis
Atgriešanas politika un neatbilstīga
migrācija
4. konkrētais mērķis
Solidaritāte un atbildības dalīšana starp
dalībvalstīm
Vai rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu mērķrādītājus?
UZ PAREIZĀ CEĻA

NAV UZ PAREIZĀ
CEĻA

NAV SKAIDRS

Rādītāji ar kvantitatīviem mērķrādītājiem
Rādītāji bez kvantitatīviem mērķrādītājiem

Piezīme. Mūsu analīzes pamatā ir Komisijas dati, kurus neesam revidējuši.
Dotais attēlojums par to, vai rādītāji ir “uz pareizā ceļa”, attiecas uz mūsu vērtējumu par varbūtību, ka
konkrētais rādītājs sasniegs paredzēto mērķrādītāju. Tomēr, saskaņā ar programmu īstenotās darbības
var neietekmēt rādītāju vai tas var nebūt saistīts ar programmas mērķi, un tā mērķrādītājs var nebūt
pietiekami vērienīgs. Tāpēc fakts, ka rādītājs ir “uz pareizā ceļa”, lai sasniegtu paredzēto mērķrādītāju,
nenozīmē, ka pati programma ir “uz pareizā ceļa”, lai sasniegtu savus mērķus. Sk. arī Papildinājumu
(18. punktu).
Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.
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Daži AMIF snieguma rādītāju ierobežojumi

5.13. Ir četri vispārīgi ietekmes rādītāji (izpildīto atgriešanu skaits salīdzinājumā ar

izbraukšanas rīkojumu skaitu, brīvprātīgas atgriešanās gadījumu īpatsvars, atšķirība
starp ES un trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātības līmeni un patvēruma atzīšanas
līmeņu konverģence). Tie nav tieši saistīti ar AMIF sniegumu, lai gan fonda finansējums
var palīdzēt sasniegt attiecīgos mērķrādītājus.

5.14. Aptuveni divas trešdaļas rādītāju ir iznākuma rādītāji, tātad ar budžeta

izlietojuma līmeni cieši saistīts AMIF operatīvās īstenošanas mērs.

5.15. Pieci no 24 rādītāju 2020. gada starpposma mērķiem10 bija sasniegti jau

iepriekšējos gados, bet mērķrādītāji netika koriģēti, tos paaugstinot atbilstoši labai
finanšu pārvaldības praksei, lai atspoguļotu vēl lielāka efektivitātes pieauguma
potenciālu.

5.16. Snieguma informācija ir balstīta uz datiem, ko dalībvalstis sniegušas gada

pārskatos par valsts programmu īstenošanu 11. Komisijas Iekšējās revīzijas dienests
2019. gadā konstatēja vajadzību pastiprināt valsts programmu īstenošanas uzraudzību
un uzlabot dalībvalstu paziņoto datu ticamību un konsekvenci 12.

10

Rādītāji par personu skaitu, kurām sniedz ar uzņemšanu un patvērumu saistītu palīdzību,
personu skaitu, kas apmācītas ar patvērumu saistītos jautājumos, personu skaitu, kurām
sniegta palīdzība ar integrācijas pasākumiem, ar trešo valstu valstspiederīgo integrāciju
saistītu pasākumu skaitu un uzraudzīto AMIF līdzfinansēto atgriešanas operāciju skaitu
(sk. 5.1. pielikumu).

11

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 516/2014, ar ko
izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, 3. pants un II pielikums, un Komisijas
2016. gada 3. oktobra Deleģētā regula (ES) 2017/207 par vienoto uzraudzības un
izvērtēšanas sistēmu, kura paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES)
Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas
fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un
apkarošanai un krīžu pārvarēšanai.

12

Draft general budget of the EU for the financial year 2021, Working document part I
programme statements of operational expenditure, COM(2020) 300, 2020. gada jūnijs,
457. lpp.
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5.17. Mērķrādītāji ir kumulatīvie skaitļi, ko noteikušas dalībvalstis, bet snieguma

ziņošanas sistēmā nav iekļautas skaitļos izteiktas vajadzības. Līdz ar to nav informācijas,
ar ko novērtēt, kādā mērā AMIF vai dalībvalstis ir risinājušas šīs vajadzības. Piemēram,
tāds rādītājs kā to personu skaits, kurām sniedz ar uzņemšanu un patvērumu saistītu
palīdzību, nesniedz informāciju par to, cik cilvēkiem ir vajadzīgs atbalsts, noteiktais
uzņemšanas izmitināšanai vietu skaits kvantitatīvi neatspoguļo izmitināšanas
vajadzības un finansēto atgriežamo personu skaits neinformē par potenciālo
atgriešanas kandidātu skaitu. Bez šīs informācijas mēs nevaram novērtēt, kādu daļu no
kopējām vajadzībām AMIF un dalībvalstis ir apmierinājušas. Tā vietā rādītāji kalpo kā
ieguldījums fonda lietderīguma kvalitatīvajā novērtējumā, proti, par finansējuma
ieguldījumu politikas mērķu sasniegšanā.
Informācijā par AMIF ir dažas būtiskas nepilnības

5.18. Komisija pārvalda AMIF ārkārtas palīdzību (EMAS). Sākotnējais

100 miljonu EUR piešķīrums periodam līdz 2020. gadam tika palielināts līdz
2,2 miljardiem EUR, kas veido 30 % no fonda līdzekļiem. Tomēr Komisija nav izveidojusi
snieguma uzraudzības sistēmu EMAS finansētiem projektiem 13. Tā rezultātā par EMAS
izdevumiem ir pieejama ierobežota, apkopota snieguma informācija.

5.19. Gada pārvaldības un snieguma ziņojums un programmu pārskati sniedz maz

informācijas par fonda īstenošanas saimnieciskumu un lietderību vai par AMIF darbību
izmaksu lietderību.
Starpposma novērtējums apstiprināja AMIF nozīmīgumu

5.20. Komisijas starpposma novērtējumā ir norādīts, ka AMIF ir nozīmīgs un ka no
tā līdzekļiem ir finansētas dalībvalstu vajadzībām atbilstošas intervences14. Tiek
uzskatīts, ka finansētajām darbībām ir augsta ES pievienotā vērtība, jo dalībvalstis,
rīkojoties vienas pašas, nespēj pārvaldīt migrācijas un patvēruma jautājumus un
migrācijas plūsmas 15. Novērtējumā konstatēts, ka AMIF apjoms, process, tvērums un
loma sekmē solidaritātes, sloga sadales un dalībvalstu savstarpējas uzticēšanās
principus 16 un ka AMIF palīdz attīstīt dalībvalstu spējas un dalīties ar paraugpraksi,
13

ERP īpašais ziņojums Nr. 24/2019 “Patvērums, migrantu pārcelšana un atgriešana: laiks
rīkoties aktīvāk, lai novērstu neatbilstības starp mērķiem un rezultātiem”, 78. punkts.

14

Interim evaluation of the AMIF, final report, 5.4. iedaļa, 130.–146. lpp.

15

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 516/2014, ar ko
izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, 58. apsvērums.

16

Interim evaluation of the AMIF, final report, 170. un 171. lpp.
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izmantojot dažādus tīklus, piemēram, Eiropas migrācijas tīklu 17. 5.1. izcēlumā ir sniegts
piemērs no mūsu revīzijām.

5.1. izcēlums
AMIF nozīmīgums un pievienotā vērtība
Kopš 2015. gada migrācijas krīzes AMIF ārkārtas palīdzības (EMAS) finanšu resursi
tika mobilizēti un palielināti līdz 2,2 miljardiem EUR, un ievērojami — no
3,1 miljarda EUR līdz 7,4 miljardiem EUR — tika palielināts AMIF apjoms.
Komisija, ES aģentūras (EASO, Frontex un Eiropols) un dalībvalstis izvietoja
ekspertus18, lai palīdzētu Itālijai, Grieķijai un citām dalībvalstīm tikt galā ar lielu
patvēruma meklētāju pieplūdumu īsā laikposmā. Eksperti palīdzēja reaģēt uz
ārkārtas vajadzībām un izveidot karstos punktus migrantu reģistrēšanai un
patvēruma pieteikumu apstrādei.
Tā bija reāla un taustāma ES solidaritātes izpausme, un karsto punktu pieeja, ko
atbalstīja AMIF, palīdzēja uzlabot migrācijas pārvaldību divās galvenajās
priekšposteņa dalībvalstīs ļoti sarežģītos un pastāvīgi mainīgos apstākļos.
Revīzijas pēcpārbaudē 19 mēs pārbaudījām 20 projektus un konstatējām, ka visiem
bija būtiska nozīme vajadzību uz vietas apmierināšanā.

17

Interim evaluation of the AMIF, final report, 173. un 174. lpp.

18

ERP īpašais ziņojums Nr. 24/2019 “Patvērums, migrantu pārcelšana un atgriešana: laiks
rīkoties aktīvāk, lai novērstu neatbilstības starp mērķiem un rezultātiem”, 28.–30. punkts.

19

ERP īpašais ziņojums Nr. 24/2019 “Patvērums, migrantu pārcelšana un atgriešana: laiks
rīkoties aktīvāk, lai novērstu neatbilstības starp mērķiem un rezultātiem”, 22. punkts un
II pielikums.
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Kopēja Eiropas patvēruma sistēma

5.21. ES ir noteikusi kopīgus patvēruma un migrācijas politikas standartus, par kuru

īstenošanu ir atbildīgas dalībvalstis. Bēgļu un migrantu plūsma pēc 2015. gada atklāja
būtiskas strukturālas nepilnības kopējas Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) izstrādē un
īstenošanā un apliecināja vajadzību gan labāk ievērot starptautiskās un ES normas un
vērtības, gan veikt pasākumus, lai palielinātu uzticību ES. Cita starpā tas nozīmēja
neatbilstīgas migrācijas uz ES līmeņa samazināšanu, efektīvākus un lietderīgākus
patvēruma piešķiršanas procesus, patvēruma meklētāju ātrāku sociālekonomisko
integrāciju un pastiprinātu sadarbību un partnerības ar trešām valstīm, lai pārvaldītu
migrāciju 20.

5.22. 5.5. attēlā ir aplūkoti programmu pārskatu rādītāji, kas saistīti ar KEPS

stiprināšanu.

20

Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta pētījums Europe’s two trillion euro dividend: mapping
the cost of Non-Europe 2019–24, Asylum policy, 188.–190. lpp.
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5.5. attēls. Informācija par rādītājiem, kas saistīti ar KEPS stiprināšanu
Vai saskaņā ar Komisijas datiem rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu
mērķrādītājus?
Ieguldījums
un iznākums

Rezultāts

Ietekme

jā
nē
nav skaidrs

Ar mērķi “Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas stiprināšana” saistītie rādītāji
Rādītājs
Atzīšanas līmeņu konverģence
dalībvalstīs attiecībā uz patvēruma
meklētājiem no vienas un tās pašas
trešās valsts

Virzība uz mērķrādītāju
— (nav skaitliska mērķrādītāja):
bāzes
N/Avērtība:
(2018) 20,1 pp (2013)
mērķrādītājs: samazināt

jaunākie dati:2020
24,4 pp (2018)
2013

Mērķgrupu personas, kurām sniedz
palīdzību ar projektiem uzņemšanas un
patvēruma sistēmu jomā

100 % (2019)

Jaunas un uzlabotas uzņemšanas
izmitināšanai infrastruktūras spējas

59 % (2019)

Personas, kas apmācītas ar patvērumu
saistītos jautājumos

100 % (2019)

Personu īpatsvars, kas apmācītas ar
patvērumu saistītos jautājumos
Izcelsmes valsts informatīvo materiālu
un faktu vākšanas misiju skaits
Projekti, kas paredzēti, lai izveidotu,
uzraudzītu un novērtētu patvēruma
politiku dalībvalstīs
Pārmitinātās personas

2020

2020

2020

100 % (2019)
2020

92 % (2019)
2020

58 % (2019)
2020

62 % (2019)
2012

2020

Uz pareizā
ceļa?

nē

starpposma
mērķis
50 % (2017)



starpposma
mērķis
50 % (2017)



starpposma
mērķis
50 % (2017)



starpposma
mērķis
50 % (2017)



starpposma
mērķis
50 % (2017)



starpposma
mērķis
50 % (2017)



starpposma
mērķis
30 % (2017)

jā

nē

jā

jā

jā

nē


nav skaidrs

Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.

Veids

ietekme

iznākums

iznākums

iznākums

iznākums

iznākums

iznākums
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Pat ar AMIF ieguldījumu politiskās vienprātības trūkums nozīmē, ka kopējā Eiropas
patvēruma sistēma nav pilnībā īstenota

5.23. Pārvaldības un snieguma ziņojums21 un programmu pārskati22 rada pozitīvu

priekšstatu par AMIF sasniegumiem, jo četri rādītāji ir uz pareizā ceļa un seši no
astoņiem rādītājiem attiecas uz iznākumu. Fonds ir sniedzis uzņemšanas un patvēruma
atbalstu vairāk nekā diviem miljoniem cilvēku un paplašinājis vai uzlabojis
30 026 izmitināšanas vietas. Tas ir atbalstījis 62 651 bēgļa no trešām valstīm drošu un
likumīgu pārmitināšanu un palielinājis šim nolūkam pieejamās summas. Fonds arī
palīdz dalībvalstīm izstrādāt, uzraudzīt un novērtēt patvēruma politiku un ir finansējis
52 709 personu apmācību ar patvērumu saistītos jautājumos. Tomēr:
o

neraugoties uz ziņoto progresu attiecībā uz rādītājiem par personām, kurām
sniedz uzņemšanas un patvēruma atbalstu, un izmitināšanas spēju (vietu skaita)
palielinājumu, nav informācijas, kas parādītu, cik lielā mērā paziņotās vērtības
risina vajadzības (sk. 5.17. punktu);

o

divi 2020. gada mērķrādītāji nav koriģēti, kaut arī tie tika sasniegti agri
(sk. 5.15. punktu). Uzņemšanas un patvēruma atbalsts 2017. gadā tika sniegts
1 232 954 personām, kas ievērojami pārsniedz minētā gada starpposma mērķi
(643 350 personas), bet 2020. gadam noteiktais mērķrādītājs
(1 286 700 personas) nav koriģēts. Līdzīgi līdz 2017. gadam 21 752 cilvēki bija
apmācīti par tematiem, kas saistīti ar patvērumu, un tas ir krietni virs 12 603 –
starpposma mērķa minētajā gadā. Līdz 2019. gada beigām skaitlis palielinājās līdz
52 709, bet 2020. gada mērķrādītājs (25 205) paliek nemainīgs;

o

rādītājs, kas liecina par izcelsmes valsts informatīvo materiālu un faktu vākšanas
misiju lielu skaitu, attiecas galvenokārt uz vienu dalībvalsti 23.

21

2019 AMPR, programme performance overview – AMIF, 1. pielikums, 154. lpp.

22

Draft general budget of the EU for the financial year 2021, Working document part I
programme statements of operational expenditure, COM(2020) 300, 2020. gada jūnijs, 459.,
463.–465. lpp.

23

Draft general budget of the EU for the financial year 2021, Working document part I
programme statements of operational expenditure, COM(2020) 300, 2020. gada jūnijs,
464. lpp.
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AMIF ir veicinājis pārmitināšanu, bet mērķrādītājs nav sasniegts

5.24. Pārmitināšana ir drošs un likumīgs veids, kā bēgļi var ieceļot ES. Kopumā no

2015. līdz 2019. gadam ar fonda atbalstu tika pārmitināts 62 651 bēglis. Tas veido 62 %
no kumulatīvā pārmitināšanas mērķrādītāja, kas ir 101 116 24. AMIF finansējums šai
darbībai bija viens miljards EUR jeb 13 % no AMIF budžeta. Šī summa 2020. gadā tika
palielināta līdz 1,07 miljardiem EUR, lai atspoguļotu dalībvalstu apņemšanos līdz
2023. gadam pārmitināt bēgļus ES. Tomēr šā mērķrādītāja sasniegšana būs atkarīga no
situācijas attīstības un Covid-19 ierobežojumu ietekmes.
Ievērojamas atšķirības dalībvalstu patvēruma atzīšanas līmenī patvēruma
meklētājiem no Afganistānas

5.25. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem patvēruma meklētājiem un

neveicinātu sekundāro kustību uz citām dalībvalstīm, viens vispārējs rādītājs mēra
dažādu dalībvalstu patvēruma atzīšanas līmeņu konverģenci (to patvēruma lēmumu
īpatsvaru, ar kuriem piešķirts bēgļa statuss saskaņā ar Ženēvas konvenciju vai
alternatīvās aizsardzības statuss pirmajā instancē) patvēruma meklētājiem no vienas
un tās pašas izcelsmes valsts. Tas rāda, vai dalībvalstis patvēruma lietas izskata vienādi.
Afganistānas valstspiederīgie ir otra lielākā patvēruma meklētāju grupa ES. Dalībvalstu
patvēruma atzīšanas līmeņu rādītāju izsaka kā standartnovirzi salīdzinājumā ar vidējo
atzīšanas līmeni, un jo augstāka ir šī standartnovirze, jo lielākas ir atšķirības starp
dalībvalstīm patvēruma pieteikumu pieņemšanā. Dažādu dalībvalstu patvēruma
atzīšanas līmenis afgāņiem svārstās no 6 % līdz 98 %, bet pamatā esošo lietu būtība nav
acīmredzams iemesls šai atšķirībai 25.
AMIF ir palielinājis dalībvalstu spēju apstrādāt patvēruma pieteikumus, bet joprojām
ir uzkrājušās nepabeigtas patvēruma procedūras

5.26. Spiediens uz valstu migrācijas sistēmām joprojām ir augsts26. Kopumā

2019. gadā tika iesniegti aptuveni 721 000 patvēruma pieteikumu, tostarp
657 000 pirmreizēju pieteikumu, kas ir par 11 % vairāk nekā 2018. gadā. Saskaņā ar
24

Laikā no 2017. līdz 2019. gadam mērķrādītājs tika palielināts līdz 70 977 personām, lai
atspoguļotu dalībvalstu apņemšanās pieaugumu, un 37 807 personas tika pārmitinātas.

25

European Asylum Support Office (EASO), Latest asylum trends, 2019 overview, published
February 2020.

26

Draft general budget of the EU for the financial year 2021, Working document part I
programme statements of operational expenditure, COM(2020) 300, 2020. gada jūnijs,
459.–465. lpp., un DG Migration and Home Affairs 2019 Annual Activity Report (AAR),
24. lpp.
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Eurostat datiem 2019. gada beigās dalībvalstu iestādes joprojām izskatīja
899 000 starptautiskās aizsardzības pieteikumu, kas bija nedaudz vairāk nekā
2018. gada beigās.

5.27. Īpašajā ziņojumā Nr. 24/2019 par migrāciju mēs konstatējām, ka Grieķijā (ar

AMIF, EASO un UNHCR atbalstu) un Itālijā (ar netiešu EASO atbalstu) ir palielinājusies
patvēruma pieteikumu apstrādes spēja. Tomēr neizskatīto lietu skaits Grieķijā joprojām
pieauga, un Itālijai nepietika spēju, lai izskatītu daudzās pārsūdzības27. Mēs ieteicām
Komisijai un EASO stiprināt valstu patvēruma sistēmu pārvaldību.

Integrācija un likumīga migrācija

5.28. Aptuveni 4,6 % ES iedzīvotāju ir trešo valstu valstspiederīgie, kas likumīgi

uzturas ES darba, izglītības, ģimenes vai citu iemeslu dēļ 28. Piecas dalībvalstis uzņem
aptuveni 77 % no visiem migrantiem 29. Dalībvalstīm ir galvenā atbildība par migrantu
integrāciju, un ES mērķis ir izveidot visaptverošu imigrācijas politiku, saskaņā ar kuru
jānodrošina taisnīga un nediskriminējoša attieksme pret trešo valstu
valstspiederīgajiem, kas likumīgi uzturas ES. ES tiesiskā regulējuma nozariskā pieeja,
kas neaptver visus trešo valstu valstspiederīgos, apvienojumā ar paralēlām valstu
shēmām un problēmām, kas saistītas ar valstu integrācijas shēmām (piemēram, trešo
valstu diplomu atzīšana), nozīmē, ka trešo valstu valstspiederīgie var būt nelabvēlīgākā
situācijā darba tirgū. Tas var negatīvi ietekmēt ilgtermiņa integrācijas rezultātus un
mazina ES spēju piesaistīt augstprasmīgus darba ņēmējus no valstīm ārpus ES 3031.

5.29. 5.6. attēlā ir sniegta informācija par programmu pārskatu rādītājiem, kas

saistīti ar integrāciju un likumīgu migrāciju.

27

ERP īpašais ziņojums Nr. 24/2019 “Patvērums, migrantu pārcelšana un atgriešana: laiks
rīkoties aktīvāk, lai novērstu neatbilstības starp mērķiem un rezultātiem”,
kopsavilkuma VI punkts, 102.–129., 161.–193. punkts un 5. ieteikums.

28

Eurostat, “Migrant integration”, 2017. gada izdevums, balstīts uz 2014b datiem, neietverot
Dāniju, Īriju un Nīderlandi.

29

ERP informatīvais apskats Nr. 4/2018 “No trešām valstīm ieceļojušo migrantu integrācija”,
5. punkts.

30

ERP informatīvais apskats Nr. 4/2018 “No trešām valstīm ieceļojušo migrantu integrācija”,
20. un 40.–42. punkts.

31

Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta pētījums Europe’s two trillion euro dividend: mapping
the cost of Non-Europe 2019–24, Asylum policy, 179. un 182. lpp.
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5.6. attēls. Informācija par rādītājiem, kas saistīti ar integrāciju un
likumīgu migrāciju
Vai saskaņā ar Komisijas datiem rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu
mērķrādītājus?
Ieguldījums
un
iznākums

Rezultāts

Ietekme

jā
nē
nav skaidrs

Ar mērķi “Integrācija un likumīga migrācija” saistītie rādītāji
Rādītājs
Nodarbinātības līmenis: atšķirība starp
trešo valstu un ES valstu
valstspiederīgajiem
Mērķgrupas personas, kuras piedalījās
pirmsaizbraukšanas pasākumos

Mērķgrupas personas, kurām sniegta
palīdzība ar integrācijas pasākumiem
Vietējās, reģionālās un valsts politikas
satvari/pasākumi/instrumenti, kas
izveidoti, lai integrētu trešo valstu
valstspiederīgos

Virzība uz mērķrādītāju
0 % (2018)

Uz pareizā
ceļa?

starpposma
mērķis
0 % (2017)



30 % (2019) starpposma



2013

2020

2020

mērķis
50 % (2017)

100 % (2019) starpposma
mērķis
50 % (2017)
2020

100 % (2019) starpposma
2020

Sadarbības projekti ar citām
dalībvalstīm par trešo valstu
valstspiederīgo integrāciju

71 % (2019)

Projekti, kas paredzēti, lai izveidotu,
uzraudzītu un novērtētu integrācijas
politiku dalībvalstīs

60 % (2019)

2020

2020

mērķis
50 % (2017)

starpposma
mērķis
50 % (2017)

starpposma
mērķis
50 % (2017)

nē

nav skaidrs


jā



Veids
ietekme

iznākums

iznākums

iznākums

jā



iznākums

nav skaidrs



Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.
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AMIF atbalsta integrācijas pasākumus, bet tā ilgtermiņa ietekme vēl nav zināma

5.30. Pārvaldības un snieguma ziņojums un programmu pārskati veido pozitīvu

priekšstatu par AMIF sasniegumiem, un Komisija uzskata, ka “integrācijas virzienā ir
gūti vērā ņemami panākumi” 32. AMIF ar integrācijas pasākumiem ir sniedzis atbalstu
gandrīz sešiem miljoniem cilvēku. Tomēr:
o

progress attiecībā uz diviem rādītājiem nav pārliecinošs (dalība
pirmsaizbraukšanas pasākumos un dalībvalstu sadarbības projekti par trešo valstu
valstspiederīgo integrāciju), divi rādītāji nav uz pareizā ceļa (augsta līmeņa rādītājs
par atšķirību mazināšanu starp trešo valstu un ES valstu valstspiederīgo
nodarbinātības līmeni, uz kuru AMIF nav tiešas ietekmes, un projekti, kas
paredzēti, lai izveidotu, uzraudzītu un novērtētu politiku) un divi rādītāji, kas ir
izpildīti, ir rādītāji, kuru mērķrādītāji bija jau sasniegti (sk. 5.15. punktu);

o

panākumu mērs nevar būt tikai iznākums. Piemēram, valodu nodarbību un
pilsoniskās izglītības kursu apmeklēšana, kā arī atbalsts kvalifikāciju un
nodarbināmības uzlabošanai ne vienmēr veicina integrāciju. Par šādu pasākumu
ilgtermiņa ietekmi būs iespējams spriest pēc ex post novērtējuma, kas tiks
publicēts 2024. gadā;

o

nodarbinātības rādītāja vispārējais mērķrādītājs — 10 punktu atšķirība starp trešo
valstu un ES valstu valstspiederīgo nodarbinātības līmeni — līdz izdevumu perioda
beigām, visticamāk, netiks sasniegts, jo īpaši, ja ES ekonomiskā situācija
pasliktināsies, kā prognozēts33.

32

2019 AMPR, programme performance overview – AMIF, 1. pielikums, 155. lpp.

33

Draft general budget of the EU for the financial year 2021, Working document part I
programme statements of operational expenditure, COM(2020) 300, 2020. gada jūnijs,
462. lpp.
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AMIF ir ierobežota ietekme uz augsti kvalificētu darbinieku piesaistīšanu

5.31. Dalībvalstis ir atbildīgas par trešo valstu valstspiederīgo integrāciju, bet ES tās

atbalsta ar finansējumu un stimuliem 34. Padome 2004. gadā pieņēma 11 kopīgus
imigrantu integrācijas politikas pamatprincipus, kuros integrācija ir definēta kā
“dinamisks, ilgstošs un nepārtraukts savstarpējas pielāgošanās divvirzienu process”,
kurā piedalās gan migranti, gan uzņēmējvalsts sabiedrība. Komisija 2016. gadā
pieņēma rīcības plānu migrantu integrācijai, un tajā bija iekļauti vairāki ierosinājumi
dalībvalstīm. Dalībvalstu reakcija uz šiem ierosinājumiem bija atšķirīga 35.

5.32. ES tiesiskais regulējums likumīgas migrācijas jomā ir izklāstīts septiņās

direktīvās, kas pieņemtas no 2003. līdz 2016. gadam un attiecas uz trešo valstu
valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem, vienlīdzīgu attieksmi un
ES iekšējo mobilitāti. Direktīvas aptver dažādas trešo valstu valstspiederīgo kategorijas:
ģimenes migranti (ģimenes atkalapvienošanās), pastāvīgie iedzīvotāji, studenti un
pētnieki, augstprasmīgi darba ņēmēji (zilā karte), sezonas darbinieki un uzņēmuma
ietvaros pārcelti darbinieki. Viena direktīva attiecas uz ieceļošanas procesuālajiem
aspektiem vienotās atļaujas gadījumā. Tā kā dalībvalstīm ir zināma rīcības brīvība, kā
tās šīs direktīvas transponē savos tiesību aktos, daži migrantiem piemērojamie
noteikumi visās ES dalībvalstīs nav vienādi 36.

5.33. Saistībā ar Līguma mērķi izstrādāt kopēju ES imigrācijas politiku37 2019. gadā

veiktajā tiesību aktu atbilstības pārbaudē Komisija konstatēja vairākas būtiskas
problēmas un norādīja, ka “pašreizējam likumīgas migrācijas regulējumam ir
ierobežota ietekme uz vispārējām migrācijas problēmām, ar kurām saskaras Eiropa” 38.

34

LESD, 79. panta 4. punkts.

35

ERP informatīvais apskats Nr. 4/2018 “No trešām valstīm ieceļojušo migrantu integrācija”,
35.–37. un 40–42. punkts.

36

ERP informatīvais apskats Nr. 4/2018 “No trešām valstīm ieceļojušo migrantu integrācija”,
kopsavilkuma III punkts un 20. punkts, 21. un 22. beigu piezīme.

37

LESD, 79. pants.

38

Sk. Komisijas dienestu darba dokumentu “Executive summary of the fitness check on EU
legislation on legal migration”, SWD(2019) 1056 final, 3. iedaļa “Follow up”.
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5.34. Pārvaldības un snieguma ziņojumā un programmu pārskatos nav ziņots par

pasākumiem ar mērķi piesaistīt ES augstprasmīgus darba ņēmējus, izmantojot
likumīgas migrācijas shēmas, un rādītāji nav piemēroti ziņošanai par šādiem
pasākumiem 39. Problēmas var rasties arī tāpēc, ka pastāv domstarpības starp Eiropas
Parlamentu un Padomi kā likumdevējiem. Piemēram, sarunas par ierosināto reformu,
lai uzlabotu vīzu informācijas sistēmu un padarītu zilo karti pievilcīgāku, 2019. gadā tika
apturētas, jo likumdevēji nespēja vienoties par vairākiem svarīgiem aspektiem 40.

Atgriešanas politika un neatbilstīga migrācija

5.35. Gan neatbilstīgi migranti, gan trešo valstu valstspiederīgie, kuru patvēruma

pieteikumi ir noraidīti vai kuriem vairs nav tiesību palikt ES, ir droši jānogādā atpakaļ
izcelsmes vai tranzīta valstīs, izmantojot atbalstītas brīvprātīgas atgriešanās vai
piespiedu atgriešanas (izraidīšanas) sistēmu. Vēlama ir brīvprātīga atgriešanās, jo tā
mazāk kaitē attiecībām ar trešām valstīm un ir izmaksu ziņā efektīvāka nekā piespiedu
atgriešana 41.

5.36. 5.7. attēlā ir aplūkoti programmu pārskatu rādītāji, kas saistīti ar neatbilstīgu

migrantu atgriešanu.

Komisijas priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI par trešo valstu
valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augstprasmes nodarbinātības nolūkos,
(COM(2016) 378 final, 1. paskaidrojuma raksts. Priekšlikuma pamatojums un mērķi un 2.–6.
apsvērums.
40

DG Migration and Home Affairs 2019 annual activity report (AAR), 8. un 27. lpp.

41

2019 AMPR, programme performance overview – AMIF, 1. pielikums, 156. lpp.
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5.7. attēls. Informācija par rādītājiem, kas saistīti ar neatbilstīgu
migrantu atgriešanu
Vai saskaņā ar Komisijas datiem rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu
mērķrādītājus?
Ieguldījums
un iznākums

Rezultāts

Ietekme

jā
nē
nav skaidrs

Ar mērķi “Atgriešanas politika un neatbilstīga migrācija” saistītie rādītāji
Rādītājs
Atgriezto neatbilstīgo migrantu un
izbraukšanas rīkojumu attiecība

Virzība uz mērķrādītāju
— (nav skaitliska mērķrādītāja)
bāzes
vērtība: 39,2 % (2013)
N/A (2019)
mērķrādītājs: palielināt
 % (2019)
jaunākie dati: 37,8

2013

Brīvprātīgas/piespiedu atgriešanās
gadījumu attiecība
Personas, kas apmācītas ar
atgriešanu saistītos jautājumos
Atgriezušās personas, kuras pirms
vai pēc atgriešanās ir saņēmušas
reintegrācijas palīdzību

nē

Veids
ietekme

2020

— (nav skaitliska mērķrādītāja)
N/A (2018)
bāzes vērtība: 45,5 % (2013)
mērķrādītājs: palielināt
2012
jaunākie dati:2020
109,2 % (2018)

88 % (2019)
2020

57 % (2019)
2020

50 % (2019)

Brīvprātīgi atgriezušās personas
2020

39 % (2019)

Izraidītās atgriežamās personas
2020

100 % (2019)

Uzraudzītas atgriešanas operācijas
2020

Projekti, kas paredzēti, lai izveidotu,
uzraudzītu un novērtētu atgriešanas
politiku dalībvalstīs

Uz pareizā
ceļa?

66 % (2019)
2020

jā

starpposma
mērķis
50 % (2017)



starpposma
mērķis
50 % (2017)



starpposma
mērķis
50 % (2017)



starpposma
mērķis
50 % (2017)



starpposma
mērķis
50 % (2017)



starpposma
mērķis
50 % (2017)



jā

nē

nē

nē

jā

nav skaidrs

Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.

ietekme

iznākums

iznākums

rezultāts

rezultāts

iznākums

iznākums
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Atgriešanas rādītāji joprojām ir neapmierinoši

5.37. Vajadzība pēc taisnīgas, ilgtspējīgas un efektīvas atgriešanas stratēģijas ir

mērķis, kas lielākajai daļai dalībvalstu kļūst arvien nozīmīgāks. AMIF ir palīdzējis
dalībvalstīm izstrādāt, uzraudzīt un novērtēt atgriešanas politiku, vairāk nekā
25 000 personu nodrošinājis apmācību ar atgriešanu saistītos jautājumos un
nodrošinājis reintegrācijas atbalstu 115 000 atgriežamām personām pirms un pēc
atgriešanas.

5.38. Tomēr ES kopumā atgriešanās rādītājs personām, kurām vairs nav tiesību

uzturēties ES teritorijā, ir neapmierinošs (31,5 %), lai gan tas ir nedaudz augstāks
brīvprātīgas atgriešanās nekā piespiedu atgriešanas gadījumā 42.

5.39. AMIF līdzfinansē gan personu piespiedu atgriešanu, gan brīvprātīgu

atgriešanos un uzraudzītas atgriešanas operācijas43. Lai gan atgriežamo personu skaita
mērķrādītājs netiek sasniegts, uzraudzītu atgriešanas operāciju 2017. gada starpposma
mērķis tajā pašā gadā tika pieckārt pārsniegts, bet 2020. gada mērķrādītājs, kas nav
vērienīgs, netika koriģēts, lai to ņemtu vērā (sk. 5.14. punktu). Turklāt atšķirība starp
uzraudzītām operācijām un atgriežamajām personām nav pietiekami skaidra un
rādītāju informācija, iespējams, ir neuzticama. Galu galā atgriešanas stratēģiju efektīva
īstenošana lielā mērā ir atkarīga no politiskā konteksta.

42

2019 AMPR, programme performance overview – AMIF, 1. pielikums, 156. lpp.

43

Saskaņā ar Padomes Direktīvas 2008/115/EK (Atgriešanas direktīva) 8. panta 6. punktu
dalībvalstīm ir jānodrošina efektīva piespiedu atgriešanas uzraudzības sistēma, kurā
jāiesaista neatkarīgas organizācijas/struktūras, kas nav iestādes, kuras īsteno piespiedu
atgriešanu. Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) atbalsta piespiedu
atgriešanas uzraudzību, izvietojot ekspertus (piespiedu atgriešanas uzraudzības
speciālistus), kas veic atgriešanas operāciju neatkarīgu uzraudzību, lai nodrošinātu
pamattiesību ievērošanu.
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5.40. Komisijas snieguma ziņojumos ir apzināti daži zemo atgriešanas rādītāju

iemesli 44. Konkrēti, galvenās problēmas ir iespējams risināt vienīgi tad, ja dalībvalstis
pilnīgi izmanto visu pieejamo instrumentu potenciālu 45, un izcelsmes vai tranzīta
valstīm ir jābūt gatavām pieņemt atgriežamās personas. Tomēr dalībvalstu migrācijas
sistēmas joprojām ir visai noslogotas (sk. 5.26. un 5.27. punktu), un pārstrādātā
Atgriešanas direktīva likumdevējiem vēl jāpieņem.

5.41. Īpašajā ziņojumā Nr. 24/2019 par migrāciju mēs konstatējām, ka atgriešanas

sistēmas Grieķijā un Itālijā ir problemātiskas un atgriezto migrantu skaits ir daudz
mazāks par izbraukšanas rīkojumu skaitu. Migrantu atgriešana ir problemātiska visā ES.
Mēs konstatējām vairākus iemeslus, kas vājināja atgriešanas operāciju sniegumu:
ilgstoša patvēruma lietu izskatīšana, aizturēšanas vietu nepietiekamas spējas,
neapmierinoša sadarbība ar izcelsmes valstīm vai migrantu aizbēgšana pēc
izbraukšanas rīkojuma pieņemšanas 46. Mēs arī konstatējām divas paralēlas
ES finansētas shēmas, kas atbalsta viena un tā paša veida atgriešanas darbības 47.

Dalībvalstu solidaritāte un atbildības dalīšana

5.42. 5.8. attēlā ir sniegta informācija par programmu pārskatu rādītājiem, kas

saistīti ar dalībvalstu solidaritāti un atbildības dalīšanu. Ņemot vērā (zemākos)
pārskatītos 2020. gada mērķrādītājus, šķiet, ka pārcelto personu un starptautiskās
aizsardzības saņēmēju skaits, kurus pārsūta no vienas dalībvalsts uz citu, ir rādītājs, kas
ir uz pareizā ceļa, taču to pašu nevar teikt par labākai solidaritātei un atbildības
dalīšanai veltītajiem sadarbības projektiem.

44

2019 AMPR, programme performance overview AMIF, 1. pielikums, 156. lpp.; Draft general
budget of the EU for the financial year 2021, Working document part I programme
statements of operational expenditure, COM(2020) 300, 2020. gada jūnijs, 460. lpp.; un DG
Migration and Home Affairs 2019 Annual Activity Report (AAR), 17.–19. lpp.

45

DG Migration and Home Affairs 2019 Annual Activity Report (AAR), 17. lpp.

46

ERP īpašais ziņojums Nr. 24/2019 “Patvērums, migrantu pārcelšana un atgriešana: laiks
rīkoties aktīvāk, lai novērstu neatbilstības starp mērķiem un rezultātiem”,
kopsavilkuma VII punkts un 130.–145. punkts

47

ERP īpašais ziņojums Nr. 24/2019 “Patvērums, migrantu pārcelšana un atgriešana: laiks
rīkoties aktīvāk, lai novērstu neatbilstības starp mērķiem un rezultātiem”, 94.–101.,
160. punkts.

184

5.8. attēls. Informācija par rādītājiem, kas saistīti ar solidaritāti un
atbildības dalīšanu
Vai saskaņā ar Komisijas datiem rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu mērķrādītājus?
Ieguldījums
un iznākums

Ietekme

Rezultāts

jā
nē
nav skaidrs

Ar mērķi “Solidaritāte un atbildības dalīšana starp dalībvalstīm” saistītie rādītāji
Rādītājs

Virzība uz mērķrādītāju

Starptautiskās aizsardzības
pieteikuma iesniedzēji un tās
saņēmēji, kurus pārsūta no vienas
dalībvalsts uz citu
Sadarbības projekti ar citām
dalībvalstīm par labāku solidaritāti un
atbildības dalīšanu

88 % (2019)

2020



14 % (2019)

starpposma
mērķis
43 % (2017)
2020

Uz pareizā
ceļa?


jā


nē

Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.

Veids
rezultāts

iznākums
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AMIF ir veicinājis solidaritāti, bet mazāki panākumi gūti atbildības dalīšanā starp
dalībvalstīm

5.43. 2015. gada migrācijas krīzes laikā tika mobilizēti AMIF ārkārtas palīdzības

(EMAS) finanšu resursi kopā ar ES aģentūru (EASO, Frontex un Eiropola) un dalībvalstu
finanšu resursiem 4849, lai palīdzētu priekšposteņa dalībvalstīm tikt galā ar lielu
patvēruma meklētāju pieplūdumu īsā laikposmā (5.1. izcēlums). Ārkārtas pārcelšanas
shēmas bija pirmās šāda veida iniciatīvas Eiropas migrācijas politikas vēsturē 50. To
mērķis bija pārsūtīt patvēruma meklētājus no priekšposteņa valstīm uz citām, mazāk
noslogotām dalībvalstīm 51. Tomēr ir pierādījumi, ka dažas dalībvalstis uzņēmās
nepietiekamu daļu atbildības šajās AMIF atbalstītajās iniciatīvās, un tas mazināja šo
iniciatīvu efektivitāti.
o

Karsto punktu darbība bija atkarīga no citu dalībvalstu ekspertu izvietošanas.
Eksperti bieži bija norīkoti uz īsu laiku, un tas lika apšaubīt efektivitāti 52.

o

No 160 000 personu, kuras bija paredzēts pārcelt saskaņā ar abiem Padomes
2015. gada septembra lēmumiem 53, uz dalībvalstīm un Šengenas asociētajām
valstīm ir pārcelts tikai nedaudz vairāk kā 34 700 personu. Tas atbilst
96 % pieprasījumu, ņemot vērā Padomes lēmumos paredzētos attiecināmības
kritērijus54.

48

ERP īpašais ziņojums Nr. 24/2019 “Patvērums, migrantu pārcelšana un atgriešana: laiks
rīkoties aktīvāk, lai novērstu neatbilstības starp mērķiem un rezultātiem”, 28.–30. punkts.

49

Komisijas dienestu darba dokumentā “Interim evaluation of the Asylum, Migration and
Integration Fund”, SWD(2018) 339 final (3.2.2. iedaļa, kopsavilkums, 42. lpp., 5.1.4. un
5.1.5. iedaļa) konstatēts, ka EMAS ir bijusi nozīme solidaritātes un atbildības dalīšanas
stiprināšanā.

50

ERP īpašais ziņojums Nr. 24/2019 “Patvērums, migrantu pārcelšana un atgriešana: laiks
rīkoties aktīvāk, lai novērstu neatbilstības starp mērķiem un rezultātiem”, 35.–53. punkts.

51

Saskaņā ar Dublinas III regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija
Regula (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti,
kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās
aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm) pirmā dalībvalsts,
kurai iesniegts patvēruma pieteikums, ir atbildīga par tā izskatīšanu.

52

ERP īpašais ziņojums Nr. 6/2017 “ES reakcija uz bēgļu krīzi: karsto punktu pieeja”,
kopsavilkuma V punkts un 49. punkts.

53

Padomes Lēmums (ES) 2015/1523 (2015. gada 14. septembris) un Padomes
Lēmums (ES) 2015/1601 (2015. gada 22. septembris).

54

2019 AMPR, programme performance overview – AMIF, 1. pielikums, 156. lpp.
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o

Īpašajā ziņojumā Nr. 24/2019 par migrāciju mēs konstatējām, ka pārcelto
patvēruma meklētāju skaits nebija pietiekams, lai efektīvi mazinātu spiedienu uz
Grieķijas un Itālijas patvēruma sistēmām, un ka ļoti neliela daļa potenciāli
atbilstīgo migrantu tika pārcelti, galvenokārt tāpēc, ka tika reģistrēts neliels skaits
kandidātu 55.

o

Pagaidu pārcelšanas shēmu darbības termiņš beidzās 2017. gada septembrī. Līdz
2020. gada jūnijam nebija panākts konsenss par Komisijas priekšlikumu Dublinas
sistēmas reformai, kas paredz patvēruma meklētāju pārdali starp dalībvalstīm.
Tomēr, tā kā ES līmenī nav formāla pārcelšanas mehānisma, Komisija koordinē
brīvprātīgas ad hoc pārcelšanas sistēmu, galvenokārt attiecībā uz migrantiem, kas
pa jūru ierodas Itālijā, Maltā un Grieķijā 56.

5.44. Starpposma novērtējuma konstatējumi liecināja, ka pat ar pieejamo AMIF

finansējumu bija ierobežots progress starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārsūtīšanā
no vienas dalībvalsts uz citu ar jebkura tā instrumenta starpniecību 57. Turklāt tika
konstatēts ierobežots progress attiecībā uz sadarbības projektiem ar citām dalībvalstīm
par trešo valstu valstspiederīgo integrāciju, sadarbību ar trešām valstīm palīdzības
sniegšanā pirms un pēc atgriešanas, kā arī attiecībā uz solidaritāti un atbildības
dalīšanu jomās, kas nav iepriekš minētās ārkārtas shēmas 58.

55

ERP īpašais ziņojums Nr. 24/2019 “Patvērums, migrantu pārcelšana un atgriešana: laiks
rīkoties aktīvāk, lai novērstu neatbilstības starp mērķiem un rezultātiem”, 35.–47. punkts.

56

ERP īpašais ziņojums Nr. 24/2019 “Patvērums, migrantu pārcelšana un atgriešana: laiks
rīkoties aktīvāk, lai novērstu neatbilstības starp mērķiem un rezultātiem”, 48.–53. punkts.

57

Interim evaluation of the AMIF, final report, 5.1.4.1. punkts (86. lpp.) un 5.1.4.2. punkts
(88. lpp.).

58

Interim evaluation of the AMIF, final report, 4. secinājums, 4. aizzīme, 206. lpp.
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Secinājumi
5.45. AMIF sniedz ievērojamu atbalstu, lai palīdzētu dalībvalstīm tikt galā ar

izmaksām un problēmām patvēruma un migrācijas darbībā tādās jomās kā pārcelšana
un pārmitināšana, migrantu atbalsta shēmas un finansējums izmitināšanas vietu
izveidei un uzlabošanai. Atbalsts tiek sniegts politiski sensitīvā kontekstā, un
dalībvalstīm ir atšķirīgas nostājas.

5.46. Informācija par snieguma rādītājiem, ko Komisija sniedz pārvaldības un

snieguma ziņojumā un programmu pārskatos, galvenokārt attiecas uz sniegumu
dalībvalstu darbību līmenī. Tomēr dalībvalstu sniegtās rādītāju pamatā esošās
informācijas ticamība un konsekvence vēl nav pietiekami pārbaudīta (sk. 5.16. punktu).
Snieguma rādītāji neaptver informāciju par EMAS finansējumu (30 % no
AMIF līdzekļiem) (sk. 5.18. punktu).

5.47. Lai gan 2019. gada pārvaldības un snieguma ziņojumā ir pieejama

kontekstuāla informācija, tajā nav norādīts, vai AMIF ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu
vispārīgo mērķi. Pieejamā informācija norāda uz izdevumu atbilstību un ES pievienoto
vērtību, bet noteiktie rādītāji nesniedz pierādījumus par saimnieciskumu un lietderību
(sk. 5.19. punktu). Tas, ka divas trešdaļas rādītāju mēra darbības un iznākumu, var radīt
pārāk pozitīvu priekšstatu par sasniegumiem. Desmit no 24 rādītājiem ir uz pareizā
ceļa, lai sasniegtu 2020. gada mērķrādītājus, bet progress attiecībā uz četriem
rādītājiem nav pārliecinošs (5.4. attēls). Labākie AMIF darbības rezultāti ir KEPS
stiprināšanā, bet vājākie — neatbilstīgu migrantu atgriešanā.

5.48. Lai gan AMIF atbalsts patvērumam ir palīdzējis vairāk nekā diviem miljoniem

cilvēku (sk. 5.23punktu), KEPS vēl nav izveidota. Piemēram, starp dalībvalstīm pastāv
ievērojamas atšķirības vienas un tās pašas valsts patvēruma meklētāju pieņemšanā
(sk. 5.25. punktu) un joprojām ir kavējumi pieteikumu apstrādē, neraugoties uz AMIF
palīdzību dalībvalstu spēju palielināšanā (sk. 5.26. un 5.27. punktu). AMIF ir veicinājis
bēgļu pārmitināšanu, bet mērķrādītājs nav sasniegts (sk. 5.24. punktu).
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5.49. Ar integrāciju un likumīgu migrāciju saistīto darbību iznākuma rādītāji sniedz

pozitīvu priekšstatu par AMIF sasniegumiem, ņemot vērā, ka vairāk nekā seši miljoni
cilvēku ir guvuši labumu no integrācijas pasākumiem, tomēr par to ilgtermiņa ietekmi
vēl nav iespējams spriest, jo starp migrantu un ES valstspiederīgo nodarbinātības
izredzēm saglabājas būtiskas atšķirības (sk. 5.30. punktu). AMIF ir ierobežota ietekme
uz mērķi veicināt augstprasmīgu darba ņēmēju likumīgu migrāciju uz ES (sk. 5.31.–
5.34. punktu).

5.50. AMIF sniedz dalībvalstīm palīdzību saistībā ar tādu personu atgriešanu, kurām

vairs nav tiesību uzturēties ES, bet atgriešanas rādītāji kopumā ir neapmierinoši
(sk. 5.37.–5.41. punktu). Tikai 31,5 % ES pieņemto lēmumu atgriezt neatbilstīgos
migrantus uz viņu izcelsmes valsti faktiski ir noveduši pie atgriešanas (sk. 5.38. punktu).
AMIF finansēta brīvprātīga atgriešanās ir sasniegusi 50 % no mērķrādītāja, un piespiedu
atgriešana – 39 % (5.7. attēls). Iepriekšējās obligātās pārcelšanas shēmas, kuru mērķis
bija sadalīt atbildību starp dalībvalstīm, arī nesasniedza mērķrādītāju (sk. 5.43. punktu).
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Pielikumi
5.1. pielikums. AMIF programmas mērķi
VISPĀRĪGIE MĒRĶI
MĒRĶA
NUMURS

MĒRĶA PILNS TEKSTS

ŠAJĀ NODAĻĀ
IZMANTOTAIS
ĪSAIS VARIANTS

VAI IEKĻAUTS
MŪSU IZLASĒ?

1. VM

Fonda vispārīgais mērķis ir dot
ieguldījumu migrācijas plūsmu efektīvā
pārvaldībā un kopējās politikas
patvēruma, alternatīvās aizsardzības un
pagaidu aizsardzības jomā un kopējās
migrācijas politikas īstenošanā,
stiprināšanā un attīstībā, vienlaikus
pilnībā ievērojot tiesības un principus,
kas noteikti Eiropas Savienības
Pamattiesību hartā.

-

JĀ

KONKRĒTIE MĒRĶI
MĒRĶA
NUMURS

MĒRĶA PILNS TEKSTS

ŠAJĀ NODAĻĀ
IZMANTOTAIS
ĪSAIS VARIANTS

VAI IEKĻAUTS
MŪSU IZLASĒ?

1. KM

Stiprināt un attīstīt visus kopējās Eiropas
patvēruma sistēmas aspektus, tostarp
tās ārējo dimensiju.

Kopēja Eiropas
patvēruma sistēma

JĀ

2. KM

Sniegt atbalstu likumīgai migrācijai uz
dalībvalstīm saskaņā ar to
ekonomiskajām un sociālajām
vajadzībām, piemēram, darba tirgus
vajadzībām, vienlaikus nodrošinot
dalībvalstu imigrācijas sistēmu
integritāti, un veicināt trešo valstu
valstspiederīgo efektīvu integrāciju.

Integrācija un
likumīga migrācija

JĀ

3. KM

Stiprināt taisnīgas un efektīvas
atgriešanas stratēģijas dalībvalstīs, kas
veicina nelikumīgās imigrācijas
apkarošanu, uzsvaru liekot uz
atgriešanas ilgtspēju un efektīvu
atpakaļuzņemšanu izcelsmes un tranzīta
valstīs.

Atgriešanas
politika un
neatbilstīga
migrācija

JĀ

4. KM

Stiprināt solidaritāti un atbildības
dalīšanu starp dalībvalstīm, īpaši ar tām,
kuras visvairāk ietekmē migrācijas un
patvēruma plūsmas, tostarp īstenojot
praktisku sadarbību.

Solidaritāte un
atbildības dalīšana
starp dalībvalstīm

JĀ

Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.
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6. nodaļa
Globālā Eiropa
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Saturs
Punkts

Ievads

6.1.–6.2.

Tvērums un pieeja

6.3.–6.6.

Attīstības sadarbības instruments
Attīstības sadarbības instrumenta mērķis un darbība
Publicētā snieguma informācija

6.7.–6.27.
6.7.–6.8.
6.9.–6.10.

ASI snieguma izvērtējums, pamatojoties uz publicētu
snieguma informāciju

6.11.–6.27.

Vispārīgas piezīmes

6.11.–6.20.

ASI rādītāji galvenokārt sniedz kontekstuālu informāciju

6.12.

Mazāk ierasti instrumenti palīdz sasniegt ASI mērķus

6.13.

Konsekvences trūkums attīstības dalībnieku starpā
var apdraudēt progresu
Citi rādītāji ir pieejami, tomēr tos neizmanto ASI snieguma
noteikšanai

6.14.–6.16.
6.17.

Robi zināšanās

6.18.–6.20.

Ilgtspējīgas attīstības veicināšana

6.21.–6.24.

Vērojama pozitīva rādītāju tendence, lai gan datu
aptvērums ir samazinājies

6.22.

Ziņots par panākumiem klimata pārmaiņu jautājumu
integrēšanā un zaļās ekonomikas veicināšanā, taču citās
jomās novērtējums ir nepietiekams

6.23.–6.24.

Demokrātijas nostiprināšana un atbalstīšana

6.25.–6.27.

Demokrātijas un cilvēktiesību rezultāti joprojām sadrumstaloti

6.26.

Cilvēktiesību integrēšana joprojām turpinās

6.27.

Eiropas kaimiņattiecību instruments

6.28.–6.56.

Eiropas kaimiņattiecību instrumenta mērķis un darbība

6.28.–6.30.

Publicētā snieguma informācija

6.31.–6.32.

EKI snieguma izvērtējums, pamatojoties uz publicētu
snieguma informāciju

6.33.–6.56.
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Vispārīgas piezīmes
Izraudzīto konkrēto mērķu sniegums nav skaidrs, tāpēc nav
iespējams veikt pamatotu EKI vispārējā snieguma novērtējumu
ES attiecības kopumā ir stiprinātas, bet pastāv izstrādes problēmas
Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ĢD
atzīst vajadzību uzlabot EKI uzraudzību

6.33.–6.44.
6.34.
6.35.–6.39.
6.40.

Robi zināšanās

6.41.–6.44.

Patiesas un ilgtspējīgas demokrātijas izveide

6.45.–6.49.

Nav skaidras virzības attiecībā uz patiesas un ilgtspējīgas
demokrātijas izveidi

6.46.–6.49.

Atbalsts ilgtspējīgai attīstībai

6.50.–6.53.

Pozitīva tautas un darījumdarbības attīstības tendence

6.51.–6.53.

Labu kaimiņattiecību veicināšana

6.54.–6.56.

Neliels politiskās stabilitātes uzlabojums, jo īpaši
drošības sektora reformā

6.55.–6.56.

Darījumu snieguma pārbaudes rezultāti
Secinājumi
Pielikumi
6.1. pielikums. ASI un EKI mērķi

6.57.
6.58.–6.62.
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Ievads
6.1. Daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 4. izdevumu kategorija “Globālā Eiropa”

aptver izdevumus par visām ārējām darbībām, ko finansē no ES vispārējā budžeta. Šie
politikas virzieni:
—

veicina un aizstāv ārzemēs tādas ES vērtības kā demokrātija, tiesiskums un
cilvēktiesību ievērošana, kā arī pamatbrīvības;

—

risina tādas svarīgas globālās problēmas kā klimata pārmaiņas un bioloģiskās
daudzveidības zudums;

—

palielina ES attīstības sadarbības ietekmi nolūkā palīdzēt izskaust nabadzību,
atbalstīt ilgtspējīgu attīstību un veicināt labklājību;

—

veicina stabilitāti un drošību kandidātvalstīs un kaimiņreģionu valstīs;

—

pastiprina Eiropas solidaritāti pēc dabas vai cilvēku izraisītām katastrofām;

—

uzlabo krīžu novēršanu un konfliktu pārvarēšanu, saglabā mieru, stiprina
starptautisko drošību un sekmē starptautisko sadarbību;

—

veicina ES un partnervalstu savstarpējās intereses ārvalstīs.

6.2. Kopējie plānotie izdevumi šajā izdevumu kategorijā 2014.–2020. gadam ir

66 miljardi EUR, no kuriem 34,2 miljardi EUR tika izmaksāti līdz 2019. gada beigām
(sk. 6.1. attēlu).

194

6.1. attēls. Globālā Eiropa — 2014.–2019. gada maksājumi par
pašreizējām DFS saistībām, to īpatsvars no kopējā apjoma un sadalījums

(miljardi EUR)



Attīstības sadarbības
instruments (ASI)
8,1 (23,7 %)

635,9
miljardi
EUR





Globālā Eiropa
34,2
(5,4 %)

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem.

Eiropas kaimiņattiecību
instruments (EKI)
7,2 (21,1 %)
Pirmspievienošanās palīdzības
instruments (IPA)
5,5 (16,1 %)
Humānā palīdzība
4,0 (11,7 %)
Citas darbības un
programmas
9,4 (27,4 %)
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Tvērums un pieeja
6.3. Papildinājumā aprakstīta metodika, kas izmantota šīs nodaļas sagatavošanā.
6.4. No 15 “Globālās Eiropas” programmām/instrumentiem mēs izvēlējāmies

divus — attīstības sadarbības instrumentu (ASI) un Eiropas kaimiņattiecību
instrumentu (EKI), kas kopā veido 44,8 % no 2014.–2019. gada maksājumiem par šo
DFS izdevumu kategoriju.

6.5. 6.1. pielikumā ir uzskaitīti visi ASI un EKI mērķi un izcelti tie mērķi, kurus mēs
izraudzījāmies analīzei. Kopumā mēs aptvērām visus ASI mērķus un izraudzījāmies
četrus no septiņiem EKI mērķiem līdz ar visiem attiecīgajiem rādītājiem.

6.6. Šīs nodaļas pamatā lielākoties ir Komisijas informācijas pārskats, ko papildina
mūsu pašu revīzijas un apskata ziņojumu konstatējumi, ja tādi ir pieejami. Viscaur
tekstā mēs atsaucamies uz avotiem.
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Attīstības sadarbības instruments
Attīstības sadarbības instrumenta mērķis un darbība

6.7. Attīstības sadarbības instruments (ASI) ir galvenais ES finansējuma avots

jaunattīstības valstīm, un to pārvalda Komisijas Starptautiskās sadarbības un attīstības
ģenerāldirektorāts (DEVCO ĢD) (sk. pārskatu par ASI un vispārīgu informāciju par to
6.2. attēlā). Tā vispārīgais mērķis izskaust nabadzību ir iedalīts divos konkrētos
mērķos — “ilgtspējīgas attīstības veicināšana” un “demokrātijas nostiprināšana un
atbalstīšana” 1. Nolūkā sasniegt savus mērķus ASI nodrošina finansējumu:
1)

ģeogrāfiskajām programmām, kas aptver vairākas jaunattīstības valstis (aptuveni
60 % no ASI budžeta);

2)

tematiskajām programmām (aptuveni 36 % no ASI budžeta);

3)

Panāfrikas programmai, kas atbalsta ES un Āfrikas stratēģisko partnerību
(aptuveni 4 %no ASI budžeta).

6.8. ASI budžets 2014.–2020. gada DFS ir aptuveni 20 miljardi EUR. Kopumā līdz

2019. gada beigām Komisija bija uzņēmusies saistības par 84 % no šā piešķīruma un
iztērējusi 40 % 2.

1

Mērķu pilns formulējums ir atrodams 6.1. pielikumā.

2

Sk. programmu izpildes pārskatu 2019. gada pārvaldības un snieguma ziņojuma I pielikumā,
187. lpp.
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6.2. attēls. ASI pārskats
Vajadzības
Vispārēja labklājība
Ekonomiskā stāvokļa
uzlabošanās
Demokrātija,
cilvēktiesības un
pamatbrīvības
Tiesiskums

Mērķi
ASI ir viens vispārīgs un
divi konkrēti mērķi
(analīzei atlasīti visi)
VM — nabadzības
izskaušana
1. KM – ilgtspējīgas
ekonomiskās, sociālās un
vides attīstības
veicināšana
2. KM – demokrātijas,
tiesiskuma, labas
pārvaldības, cilvēktiesību
un starptautisko tiesību
principu nostiprināšana
un atbalstīšana
Sk. 6.1. pielikumu

Ieguldījums
2014–2020:
20,0 mljrd. EUR
2014–2019: par 84 %
uzņemtas saistības, 40 %
izmaksāti
Komisijas, Eiropas Ārējās
darbības dienesta (EĀDD)
un ES delegāciju
personāls.

Konteksts un ārēji faktori
ES un dalībvalstu konteksts
ES līgumi, ES globālā stratēģija,
vienota īstenošanas kārtība, Eiropas
Konsenss par attīstību, politikas
saskaņotība attīstībai (PCD), citas
ES izdevumu programmas
Dalībvalstu ārpolitikas prioritātes un
dalībvalstu finansējums oficiālai
palīdzībai attīstības jomā
Ārējie faktori
Programma 2030. gadam
(ilgtspējīgas attīstības mērķi),
Parīzes nolīgums
Klimata pārmaiņas, dabas un cilvēka
izraisītas katastrofas, konflikti,
politiskā situācija partnervalstīs
Citu līdzekļu devēju prioritātes un
darbības

Procesi

Paredzamie iznākumi
Ietekme
Nabadzības mazināšana
pasaulē, visbeidzot tās
izskaušana
Rezultāti
Pastiprināta iekļaujoša,
līdzdalīga un ilgtspējīga
izaugsme ASI valstīs
Uzlabojumi cilvēktiesību,
demokrātijas, labas
pārvaldības un drošības
jomā
Pilnveidotas pieejas globālo
problēmu risināšanai
Pastiprināti reģionālie un
globālie pilsoniskās
sabiedrības organizāciju
tīkli
Nostiprinātas paredzamās
Eiropas vērtības un
stiprinātas Eiropas intereses

Pārvaldības veids
Jaukta pārvaldība — galvenokārt
netieša un tieša
Dalībnieki
EĀDD, ES delegācijas, vairāki
Komisijas ģenerāldirektorāti, Eiropas
Parlaments, partnervalstu iestādes,
starptautiskās organizācijas un
finanšu iestādes, pilsoniskā
sabiedrība, privātais sektors,
Frontex, dalībvalstu aģentūras
Darbības
ES finansētas — budžeta atbalsts,
dotācijas, tehniska palīdzība,
pakalpojumu un būvdarbu
iepirkums
Nefinanšu pasākumi — partnerības,
augsta līmeņa politiskas vienošanās

Plānotie iznākumi
Nabadzības mazināšanas un
ilgtspējīgas attīstības jomā
īstenoti projekti
Tiesiskuma, demokrātijas
un labas pārvaldības jomā
īstenoti projekti
Atbalstu saņēmušās valstis
Izlietotais finansējums (%)

Avots: ERP, pamatojoties uz ASI regulu (Regula (ES) Nr. 233/2014), Komisijas programmu pārskatiem,
gada pārvaldības un snieguma ziņojumu, ASI programmu izpildes pārskatu, gada darbības pārskatiem un
ASI izvērtējumu (SWD(2017) 600 final).
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Publicētā snieguma informācija

6.9. Līdztekus parastajiem augsta līmeņa snieguma ziņojumiem (gada pārvaldības

un snieguma ziņojums (AMPR), programmu pārskati un gada darbības pārskati (GDP)) 3
Komisija ik gadu publicē ziņojumu par ES ārējās darbības finansēšanas instrumentu
īstenošanu. Tajā sniegta informācija par to, kā ES pilda globālās saistības, cita starpā
pamatojoties uz ES starptautiskās sadarbības un attīstības rezultātu ietvara (EURF)
rādītājiem 4.

6.10. Komisija vairākos izvērtējumos ir devusi snieguma informāciju par ASI.
6.3. attēlā norādīta mūsu izskatīto izvērtējumu izlase.

3

Sk. 1.3. punktu.

4

Šajā nodaļā un šajā ziņojumā kopumā mēs atsaucamies uz ieguldījuma, iznākuma, rezultātu
un ietekmes rādītājiem. Termins “rezultāti” atbilst terminam “iznākums” Oficiālajā attīstības
palīdzības glosārijā (OECD DAC Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based
Management).
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6.3. attēls. Galveno ASI izvērtējumu un to aptverto laikposmu grafiks

DFS
2007.–2013. g.
2008

2010

2012

Aptvertais periods

DFS
2014.–2020. g.
2015

2017

2019

DFS
2021.–2027. g.
2022

2024

2026

Publikācija
ASI vidusposma pārskats
DDD “ASI vidusposma pārskats”
Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana
DDD “Pārskats par izdevumiem”

DDD “Ietekmes analīze attiecībā
uz NDICI”
Politikas saskaņotība attīstībai (PCD)
Komisijas dienestu darba
dokuments “PCD”
Mjanma
ASI ex post novērtējums
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas publicētajiem izvērtējumiem un dienestu darba dokumentiem.
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ASI snieguma izvērtējums, pamatojoties uz publicētu snieguma
informāciju
Vispārīgas piezīmes

6.11. 6.4. attēlā sniegts pārskats par visiem programmu pārskatā iekļautajiem ASI

rādītājiem. 6.5. attēlā aplūkoti rādītāji, kas saistīti ar vispārīgo mērķi. Plašāki pārskati
par katru konkrēto mērķi ir sniegti 6.6. un 6.7. attēlā. Daži vispārēji ierobežojumi 5, ko
piemēro, interpretējot šos rādītājus, ir apskatīti 1.24. punktā. Proti, mūsu vērtējums
par to, vai konkrētais rādītājs ir “uz pareizā ceļa”, norāda uz varbūtību, ka šis rādītājs
sasniegs paredzēto mērķrādītāju. Šajā vērtējumā nav ņemts vērā ne tas, vai un cik cieši
konkrētais rādītājs ir saistīts ar ASI darbībām un mērķiem, ne arī tas, vai šā rādītāja
paredzētais mērķrādītājs ir pietiekami vērienīgs. Tāpēc tas ir tikai pirmais solis ASI
snieguma analīzē. Mēs neesam revidējuši arī pakārtoto datu ticamību, taču tā
apspriesta 1. nodaļā (sk. 1.13.–1.23. punktu).

5

Sk. arī 2018. gada pārskata 3.21.–3.35. punktu.
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6.4. attēls. Informācija par visiem ASI rādītājiem programmu pārskatos

Vai saskaņā ar Komisijas datiem ASI rādītāji ir uz pareizā
ceļa, lai sasniegtu mērķrādītājus?
Ieguldījums
un iznākums

Programmas iznākuma
rādītāji
Rezultāts

Ietekme

Vispārīgais mērķis
1. konkrētais mērķis —
ilgtspējīgas attīstības veicināšana
2. konkrētais mērķis —
demokrātijas nostiprināšana un
atbalstīšana
Vai rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu mērķrādītājus?
UZ PAREIZĀ CEĻA

NAV UZ PAREIZĀ
CEĻA

NAV SKAIDRS

Rādītāji, kuriem ir kvantitatīvi mērķrādītāji
Rādītāji, kuriem nav kvantitatīvu mērķrādītāju

Piezīme. Mūsu analīzes pamatā ir Komisijas dati, kurus neesam revidējuši.
Dotais attēlojums par to, vai rādītāji ir “uz pareizā ceļa”, attiecas uz mūsu vērtējumu par varbūtību, ka
konkrētais rādītājs sasniegs paredzēto mērķrādītāju. Tomēr, saskaņā ar programmu īstenotās darbības
var neietekmēt rādītāju vai tas var nebūt saistīts ar programmas mērķi, un tā mērķrādītājs var nebūt
pietiekami vērienīgs. Tāpēc fakts, ka rādītājs ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu paredzēto mērķrādītāju,
nenozīmē, ka pati programma ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu savus mērķus. Sk. arī Papildinājumu
(18. punktu).
Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.
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6.5. attēls. Pārskats par rādītājiem, kas saistīti ar 1. vispārīgo mērķi
Vai saskaņā ar Komisijas datiem rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai
sasniegtu mērķrādītājus?
Ieguldījums un
iznākums
Rādītāji, kas
saistīti ar
vispārējo
mērķi

Ietekme

Rezultāts

jā
nē
nav skaidrs

Rādītāji, kas saistīti ar ASI vispārīgo mērķi
Rādītājs

Virzība uz mērķrādītāju

1.1.1. IAM. To iedzīvotāju īpatsvars,
82 % (2019) starpposma
kuri dzīvo zem starptautiski
mērķis
pieņemtā nabadzības sliekšņa;
100 % (2020)
ietverot valstis, kas vairs neatbilst 1990
2030
šim statusam
1.1.1. IAM. To iedzīvotāju īpatsvars,
kuri dzīvo zem starptautiski
81 % (2019) starpposma
mērķis
pieņemtā nabadzības sliekšņa;
100 % (2020)
neietverot valstis, kas vairs
1990
2030
neatbilst šim statusam

Uz pareizā
ceļa?


nē


nē

Veids

ietekme

ietekme

Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.

ASI rādītāji galvenokārt sniedz kontekstuālu informāciju

6.12. ASI rādītāji galvenokārt ir ietekmes rādītāji, kas pēc savas būtības sniedz

priekšstatu par to, kādā kontekstā ASI darbojas, nevis novērtē tā sniegumu. ASI nav
rezultātu rādītāju, un tam ir tikai viens iznākuma rādītājs. Lai gan pārskatos, kurus mēs
izskatījām, bija sniegta kvalitatīva informācija, konkrētu kvantitatīvu snieguma datu
trūkuma dēļ bija grūti skaidri saprast, kāds bija programmas dažādu aspektu sniegums.
Piemērs tam ir ASI vispārīgais mērķis izskaust nabadzību un atbilstošais rādītājs —“to
iedzīvotāju īpatsvars, kuri dzīvo zem starptautiski pieņemtā nabadzības sliekšņa”.
Progress nav saistāms tikai ar ES rīcību.

203

Mazāk ierasti instrumenti palīdz sasniegt ASI mērķus

6.13. Ir parādījušies citi finansēšanas veidi, kas veicina ASI mērķu sasniegšanu,

piemēram, “finansējuma apvienošana” (ES dotāciju apvienošana ar publiskiem un
privātiem ieguldījumiem), izmantojot reģionālus ieguldījumu mehānismus
Latīņamerikā, un ES trasta fondus Āfrikā. Mūsu revīzijas ziņojumos ir norādīts, ka
ES trasta fondu finansētie projekti ir sākuši dot iznākumus un ka finansējums ir
palīdzējis paātrināt īstenošanu. Neraugoties uz vairākām problēmām, kas minētas
mūsu ziņojumos (ierobežotas iespējas apvienot līdzekļus; trūkumi izstrādē, pārvaldībā
un uzraudzībā), ES trasta fondi ir pierādījuši, ka tie ir elastīgs instruments ārkārtas
situācijām 6. Viens no ES trasta fondu darbības principiem ir piesaistīt papildu
finansējumu ar mērķi palielināt ES atbalstu un tādējādi sasniegt labākus rezultātus.
Tomēr līdz šim ES trasta fondi ir piesaistījuši maz citu līdzekļu devēju 7 un līdzekļu 8.
Konsekvences trūkums attīstības dalībnieku starpā var apdraudēt progresu

6.14. ASI vidusposma novērtējumā tika konstatēts konsekvences trūkums vairāku

attīstības dalībnieku starpā. Partnervalstīs, kurās īsteno ASI, ir pārstāvētas vairākas
ES dalībvalstis. ASI atbalsta kopīgu stratēģiju, kuru īsteno gan partnervalsts, gan
ES nolūkā panākt pēc iespējas lielāku savstarpēju saskaņotību un papildināmību.
Tomēr, neraugoties uz nelielu progresu, joprojām pastāv pretestība kopīgai
plānošanai. Dažos gadījumos partnervalstu valdības baidās, ka kopīga plānošana var
samazināt kopējo atbalsta līmeni. Dažas dalībvalstis uzskata, ka kopīga plānošana
varētu samazināt to redzamību un kaitēt valsts interesēm un prioritātēm. Šāda
pretestība rada darbību pārklāšanās risku 9.

6

Sk. īpašo ziņojumu Nr. 11/2017 “ES trasta fonds Centrālāfrikas Republikas atbalstam
“Bêkou””, 62.–65. punktu, un īpašo ziņojumu Nr. 32/2018 “Eiropas Savienības Ārkārtas
trasta fonds Āfrikai: elastīgs, bet trūkst mērķtiecības”, 39.–44. punktu.

7

Sk. īpašo ziņojumu Nr. 11/2017 “ES trasta fonds Centrālāfrikas Republikas atbalstam
“Bêkou””, 55.–61. punktu.

8

Sk. īpašo ziņojumu Nr. 32/2018 “Eiropas Savienības Ārkārtas trasta fonds Āfrikai: elastīgs,
bet trūkst mērķtiecības”, 6.–9. punktu.

9

Sk. External Evaluation of the Development Cooperation Instrument (2014-mid-2017),
33. lpp., un SWD(2017) 600 final, 11. un 19. lpp.
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6.15. ES un tās dalībvalstis ir apņēmušās īstenot praksi “politikas saskaņotība

attīstībai” (PCD), mazinot konsekvences trūkumu un veidojot sinerģiju starp
ES rīcībpolitiku dažādās jomās, kas padarītu attīstības sadarbību efektīvāku. Tomēr
ES PCD ārējā izvērtējumā secināts, ka ES iekšpolitikā nav pietiekami ņemta vērā tās
iespējamā ietekme uz jaunattīstības valstīm. Turklāt ES PCD pieeja dažādu jomu
rīcībpolitikā joprojām ir atšķirīga 10.

6.16. Kā norādīts mūsu revīzijās, šīs kopīgās plānošanas un PCD problēmas radīja

nekonsekvenci starp ES instrumentiem un ES un tās dalībvalstīm 11.

Citi rādītāji ir pieejami, tomēr tos neizmanto ASI snieguma noteikšanai

6.17. Citos Komisijas ziņojumos, piemēram, Starptautiskās sadarbības un attīstības
ģenerāldirektorāta gada darbības pārskatos vai gada pārskatos par ES instrumentu
izmantošanu ārējās darbības finansēšanai, ir iekļauti rādītāji, kas varētu sniegt
informāciju par ASI sniegumu (sk. 6.9. punktu). Līdz šim Starptautiskās sadarbības un
attīstības ĢD nav tos izmantojis, lai ziņotu par ASI sniegumu. Lai gan šie rādītāji sniedz
vērtības par Starptautiskās sadarbības un attīstības ĢD kopumā vai par visiem ārējās
darbības instrumentiem kopā, attiecībā uz dažiem minētajiem rādītājiem informāciju
var iegūt sīkāk par katru instrumentu atsevišķi. Tas nozīmē, ka tos iespējams izmantot
konkrētu ASI snieguma aspektu novērtēšanai.
Robi zināšanās

6.18. Komisija programmu izvērtēšanā iesaista ārējus darbuzņēmējus, kuri sniedz

ārēju novērtējumu par programmu efektivitāti, lietderību, atbilstību, saskaņotību un
ES pievienoto vērtību. Galvenais izvērtēšanas procesa nodevums12 ir Komisijas dienestu
darba dokuments, kurā izklāstīti izvērtējuma rezultāti. Tomēr attiecībā uz diviem 13 no
četriem ex post izvērtējumiem, kurus mēs pārskatījām, nebija Komisijas dienestu darba
dokumentu, kas nozīmē, ka nebija publicēts Starptautiskās sadarbības un attīstības ĢD
10

Sk. External Evaluation of the European´s Union´s Policy Coherence for Development
(2018. gada jūlijs), vii, ix un 23. lpp.

11

Sk. mūsu revīzijas ziņojumus par Mjanmu, 44. un 45. punktu, par Hondurasu, 18.–
20. punktu, un par ES Ārkārtas trasta fondu Āfrikai, 33.–38. punktu.

12

Sk. Labāka regulējuma pamatnostādnes, SWD(2017) 350 final, I nodaļa.

13

Sk. Evaluation of EU international cooperation on Sustainable Consumption and Production
(2018. gada 11. aprīlis) un Evaluation of the EU cooperation with Myanmar (2020. gada
janvāris).

205

atzinums par ārējo vērtētāju secinājumiem. Tādi secinājumi ir svarīgi, jo Komisija tos
izmanto, lai pamatotu turpmākās izmaiņas savās programmās.

6.19. Atsevišķu projektu uzraudzībā ir nepilnības. Vairākās mūsu revīzijās tika

konstatēti gadījumi, kad trūka rādītāju attiecībā uz projekta mērķiem vai mērķrādītāji
bija noteikti tikai pēc tam, kad tika uzņemtas saistības par līdzekļiem 14. Citos gadījumos
rādītāji nebija konkrēti 15, atbilstoši 16, tiem trūka bāzes vērtību 17 vai mērķrādītāju 18.
Avoti, no kuriem bija ievākti dati par rādītājiem, ne vienmēr bija ticami 19, vai arī dati
nebija vākti 20. Nesen mūsu īpašajā ziņojumā par datu kvalitāti budžeta atbalsta jomā
arī secināts, ka rādītājiem piemīt vairāki trūkumi 21.

6.20. Robi zināšanās rodas arī no neizbēgamā starplaika starp finansējuma

piešķiršanu un brīdi, kad rezultāti kļūst pamanāmi. Līdz 2020. gada 1. janvārim vēl
nebija iztērēti 60 % no kopējā 2014.–2020. gada DFS piešķīruma ASI (sk. 6.8. punktu),
kas nozīmē, ka daudzi rezultāti, visticamāk, varētu tikt īstenoti tikai pēc 2020. gada.
Komisijai nākamā finanšu perioda starpposma pārskata 22 ietvaros, ko veiks pēc
2022. gada, ir jāsagatavo visu ārējās darbības instrumentu galīgā izvērtējuma ziņojums
attiecībā uz laikposmu no 2014. gada līdz 2020. gadam.

Ilgtspējīgas attīstības veicināšana

6.21. 6.6. attēlā sniegta informācija par programmas pārskata rādītājiem, kas

saistīti ar 1. konkrēto mērķi “Ilgtspējīgas attīstības veicināšana”.

14

Sk. mūsu īpašo ziņojumu par Hondurasu, 36. punktu.

15

Sk. mūsu īpašo ziņojumu par Eiropas Savienības Ārkārtas trasta fondu Āfrikai, 49. punktu.

16

Sk. mūsu īpašo ziņojumu par Hondurasu, 36. punktu.

17

Sk. mūsu īpašos ziņojumus par Eiropas Savienības Ārkārtas trasta fondu Āfrikai, 20. un
51. punktu, un par Hondurasu, 36. punktu.

18

Sk. mūsu īpašo ziņojumu par Hondurasu, 26. punktu.

19

Turpat, 36. punkts.

20

Sk. mūsu īpašo ziņojumu par Mjanmu, 46.–48. punktu.

21

Sk. mūsu īpašo ziņojumu par datu kvalitāti budžeta atbalsta jomā, 26.–32. punktu.

22

Sk. 17. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regulā (ES)
Nr. 236/2014, ar ko paredz kopīgus noteikumus un procedūras, lai īstenotu Savienības
instrumentus ārējās darbības finansēšanai.
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6.6. attēls. Informācija par rādītājiem, kas saistīti ar 1. konkrēto mērķi
Vai saskaņā ar Komisijas datiem rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu
mērķrādītājus?
Ieguldījums
un iznākums

Ietekme

Rezultāts

jā
nē
nav skaidrs

Rādītāji, kas saistīti ar “ilgtspējīgas attīstības veicināšanu”
Virzība uz
mērķrādītāju

Uz pareizā
ceļa?

100 % (2017) starpposma



Rādītājs
3.1. TAM. Meiteņu un zēnu skaita
attiecība pamatizglītības pirmajā
posmā
3.1. TAM. Meiteņu un zēnu skaita
attiecība vidējās izglītības posmā
3.1. TAM. Meiteņu un zēnu skaita
attiecība terciārās izglītības posmā
3.2.1. IAM. Bērnu vecumā līdz
pieciem gadiem mirstības rādītājs
(nāves gadījumu skaits uz 1000 dzīvi
dzimušo)
3.1.1. IAM. Dzemdētāju mirstība
(nāves gadījumu skaits uz
100 000 dzīvi dzimušo)
2.2.1. IAM. Augšanas kavējumu
izplatība bērniem vecumā līdz
pieciem gadiem

2012

2020

mērķis
100 % (2020)

67 % (2017) starpposma
2012

2020

mērķis
100 % (2020)

100 % (2017) starpposma
2012

2020

34 % (2018)
2013

2030

20 % (2017)
2013

2030

63 % (2018)
2012

2020

mērķis
100 % (2020)

jā


jā


nav skaidrs

starpposma
mērķis
100 % (2020)



starpposma
mērķis
100 % (2020)



starpposma
mērķis
67 % (2018)



nē

nē

jā

Veids
ietekme

ietekme

ietekme

ietekme

ietekme

ietekme

Avots: Eiropas Revīzijas palāta, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.

Vērojama pozitīva rādītāju tendence, lai gan datu aptvērums ir samazinājies

6.22. Vērojama pozitīva tendence attiecībā uz visiem rādītājiem, un trīs rādītāji ir

“uz pareizā ceļa”, lai sasniegtu mērķrādītājus. Tomēr daži sākotnēji noteiktie rādītāji,
kas attiecas uz 1. konkrēto mērķi 23, vairs netiek izmantoti. Līdz ar to par kvantitatīviem
datiem dažās jomās, piemēram, attiecībā uz nodarbinātību, pamatizglītības pirmā
23

Sk. 2014. gada budžeta projekta programmu pārskatus, 272.–274. lpp.
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posma pabeigšanu un CO2 emisijām, vairs netiek ziņots. Turklāt 2019. gada
programmu pārskatā norādītie faktiskie rezultāti attiecībā uz pārējiem četriem
rādītājiem attiecas uz 2018. vai pat 2017. gadu. Tomēr tiem ir raksturīga pozitīva
tendence:
—

ASI bija pārsniedzis meiteņu un zēnu skaita attiecības mērķrādītāju izglītības jomā;

—

rādītājs, kas attiecas uz aizkavētās augšanas izplatības samazināšanu bērnu vidū,
kopumā bija “uz pareizā ceļa” mērķrādītāja sasniegšanā;

—

lai arī dzemdētāju un bērnu vecumā līdz pieciem gadiem mirstības samazināšanas
rādītājs nebija gluži “uz pareizā ceļa” mērķrādītāja sasniegšanā, tomēr bija
vērojama nemitīga uzlabošanās.

Ziņots par panākumiem klimata pārmaiņu jautājumu integrēšanā un zaļās
ekonomikas veicināšanā, taču citās jomās novērtējums ir nepietiekams

6.23. Komisija ziņoja par panākumiem klimata pārmaiņu jautājumu integrēšanā

ārējās darbībās, šim mērķim līdz šim piešķirot 21,5 % no 2014.–2019. gada
finansējuma 24. Ārējā izvērtējumā par ES sadarbību ilgtspējīga patēriņa un ražošanas
jomā secināts, ka tā efektīvāk veicinājusi zaļo ekonomiku Āzijā un Vidusjūras reģionā,
bet mazāk sekmīgi — Āfrikā (sk. 6.1. izcēlumu).

6.24. Attiecībā uz citām ar ilgtspējīgu attīstību saistītām jomām ir grūti izdarīt

secinājumus, jo trūkst vispārīga novērtējuma, kas balstītos uz pārliecinošiem
pierādījumiem. Piemēram, izglītības jomā mums neizdevās atrast konkrētai valstij
veiktu novērtējumu attiecībā uz visām ASI iesaistītajām valstīm. Nesen veiktajā
izvērtējumā attiecībā uz Mjanmu norādīts, ka ir uzlabojusies piekļuve izglītībai un tās
kvalitāte, kas saskan ar mūsu 2018. gada novērtējumu 25. Turpretī mūsu 2016. gada
īpašajā ziņojumā par Hondurasu konstatēts, ka ASI darbībai izglītības nozarē ir bijuši
neviendabīgi rezultāti. Neraugoties uz vairākiem pozitīviem rezultātiem, nebija
sasniegts neviens no astoņiem 2014. gada valsts plānā noteiktajiem mērķrādītājiem;
sešos gadījumos rezultāti bija pat zemāki par bāzes vērtību 26.

24

Sk. 2019. gada darbības pārskata pielikumus, 487. un 488. lpp.

25

Sk. mūsu īpašo ziņojumu par Mjanmu, 53. punktu.

26

Sk. mūsu īpašo ziņojumu par Hondurasu, 48.–50. punktu.
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6.1. izcēlums
ASI atbalsts ilgtspējīgam patēriņam un ražošanai
“SWITCH to Green” ir ASI finansēta iniciatīva ar mērķi veicināt zaļo ekonomiku, kas
spēj nodrošināt izaugsmi, radīt darbvietas un mazināt nabadzību. Šīs iniciatīvas
programmu mērķis ir atbalstīt ilgtspējīga patēriņa un ražošanas modeļu ieviešanu,
palielināt mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu (MMVU) un
darījumdarbības pakalpojumu sniedzēju iespējas un veicināt tīklošanos starp
lēmumu pieņēmējiem un uzņēmumiem. Kopš 2007. gada, kad šī iniciatīva tika
uzsākta, Komisija ir piešķīrusi tai vairāk nekā 257 miljonus EUR 27.
Ilgtspējīga patēriņa un ražošanas izvērtējumā 28 konkrēti tika novērtētas trīs
“SWITCH” reģionālās programmas — “SWITCH-Asia”, “SWITCH Africa Green” un
“SwitchMed” — un to sekretariāts. Izvērtējumā tika konstatēts, ka atšķirīgais
ģeogrāfiskais tvērums, bet līdzīgie mērķi ir labs pamats, lai programmas savstarpēji
pārņemtu pieredzi, tomēr triju reģionālo programmu sinerģiju būtu iespējams
uzlabot.
Ar lielāko ietekmi saistītais komponents — videi nekaitīgas darījumdarbības
attīstība — ir sekmējis ilgtspējīgu patēriņa un ražošana praksi un ieguldījumus
MMVU, kā arī palīdzējis radīt aptuveni 352 000 zaļo darbvietu 29. “SWITCH-Asia”
programma bija īpaši efektīva, cita starpā veicinot videi mazāk kaitīgas piegādes
ķēdes autobūves nozarē Taizemē.

Demokrātijas nostiprināšana un atbalstīšana

6.25. 6.7. attēlā sniegta informācija par programmas pārskata rādītājiem, kas

saistīti ar 2. konkrēto mērķi “Demokrātijas nostiprināšana un atbalstīšana”.

27

Sk. Evaluation of EU international cooperation on Sustainable Consumption and Production
(2018. gada 11. aprīlis).

28

Turpat.

29

“SWITCH-Asia” un “SWITCH Africa Green” kopumā radīto darbvietu skaita aplēse (turpat,
47. lpp.).
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6.7. attēls. Informācija par rādītājiem, kas saistīti ar 2. konkrēto mērķi
Vai saskaņā ar Komisijas datiem rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu mērķrādītājus?
Ieguldījums
un iznākums

Rezultāts

Ietekme

jā
nē
nav skaidrs

Rādītāji, kas saistīti ar “demokrātijas nostiprināšanu un atbalstīšanu”
Rādītājs
Tiesiskums saskaņā ar Pasaules Bankas
Vispasaules pārvaldības indikatoru
Tādu projektu skaits, kuri veicina
demokrātiju, tiesiskumu, labu pārvaldību
un cilvēktiesību ievērošanu
5.5.1. IAM. Sieviešu ieņemto vietu
īpatsvars valstu parlamentos

Virzība uz mērķrādītāju
91 % (2018)

Uz pareizā
ceļa?

starpposma
mērķis
82 % (2018)



100 % (2019) starpposma



2008

2012

2020

2020

16 % (2019)
2011

2020

mērķis
80 % (2019)

starpposma
mērķis
31 % (2016)

jā

jā


nē

Veids
ietekme

iznākums

ietekme

Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.

Demokrātijas un cilvēktiesību rezultāti joprojām sadrumstaloti

6.26. Komisijas veiktajā ASI vidusposma novērtējumā 2017. gadā tika ziņots par

vairākiem kavēkļiem, kas traucē risināt demokrātijas un cilvēktiesību jautājumus dažos
reģionos (piemēram, cilvēktiesību jautājumi Irākā un tiesiskuma jautājumi Bolīvijā).
Novērtējumā tika konstatēts, ka rezultāti cilvēktiesību jomā ir bijuši “sadrumstaloti un
to ilgtspēja ir apšaubāma” 30. Vairāki faktori apstiprina pasliktināšanās tendenci
attiecībā uz 2. konkrēto mērķi. ASI iesaistītajās valstīs tiesiskuma jomā vērojama
pasliktināšanās, neraugoties uz to, ka tajā ir arvien vairāk ASI projektu, un iepriekš
panāktais nelielais progress sieviešu pārstāvības palielināšanā valstu parlamentos
2019. gadā tika dzēsts. Tomēr mēs vēlētos uzsvērt, ka progress šajā jomā nav atkarīgs
tikai no Komisijas.

30

Sk. ASI vidusposma novērtējumu, 20. un 21. lpp.
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Cilvēktiesību integrēšana joprojām turpinās

6.27. Cilvēktiesību integrēšana kļūst arvien pretrunīgāka un joprojām turpinās ASI

iesaistītajās valstīs31. Kā minēts, piemēram, izvērtējumā attiecībā uz Mjanmu, politiskie
un kultūras faktori var kavēt dažu cilvēktiesību aspektu, piemēram, dzimumu
līdztiesības, izvērtēšanu. Neraugoties uz Komisijas iniciatīvām, kuru mērķis ir uzlabot
meiteņu piekļuvi izglītībai, Mjanmas izglītības attīstības stratēģiskajā plānā 2016.–
2021. gadam 32 nav iekļauti stingri nosacījumi attiecībā uz dzimumu līdztiesību.
ES vērtību popularizēšana var būt pretrunā principam, kas paredz, ka ieinteresētās
personas jaunattīstības valstīs var uzņemties atbildību par savas valsts attīstību (“valsts
atbildība”), un šāds saspīlējums var kavēt ASI sniegumu 33,34.

31

Turpat, vi un 19. lpp.

32

Sk. Evaluation of the EU cooperation with Myanmar (2020. gada janvāris), 45. un 46. lpp.

33

Sk. Komisijas dienestu darba dokumentu par Attīstības sadarbības instrumenta izvērtējumu,
SWD(2017) 600 final, 15. un 19. lpp.

34

Sk. mūsu īpašo ziņojumu par ES atbalstu cīņai pret cilvēku tirdzniecību, 53.–57. punktu.
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Eiropas kaimiņattiecību instruments
Eiropas kaimiņattiecību instrumenta mērķis un darbība

6.28. Eiropas Kaimiņattiecību instruments (EKI) ir galvenais ES finansējuma avots

16 partnervalstīm; to pārvalda Komisijas Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās
sarunu ģenerāldirektorāts ar mērķi īstenot Eiropas kaimiņattiecību politiku
(sk. pārskatu par EKI un vispārīgu informāciju par to 6.8. attēlā). Instrumenta
vispārīgais mērķis ir izveidot kopīgas labklājības un labu attiecību telpu, iekļaujot tajā
ES kaimiņvalstis dienvidos un austrumos35 (sk. 6.1. attēlu), un tam ir seši konkrēti
mērķi:
—

patiesas un ilgtspējīgas demokrātijas izveide,

—

partnervalstu integrācija ES iekšējā tirgū,

—

pienācīgi pārvaldītas cilvēku mobilitātes veicināšana,

—

atbalsts ilgtspējīgai attīstībai,

—

labu kaimiņattiecību veicināšana,

—

reģionālās sadarbības uzlabošana.

6.29. EKI nodrošina finansējumu
1)

divpusējām programmām (līdz 80 % no EKI budžeta) 36;

2)

vairāku valstu programmām, kas risina problēmas, kuras ir kopīgas dažām vai
visām partnervalstīm (līdz 35 % no EKI budžeta);

3)

pārrobežu sadarbības programmām, kurās iekļautas gan dalībvalstis, gan
partnervalstis, kas robežojas ar ES (līdz 4 % no EKI budžeta).

35

EKI vispārīgie un konkrētie mērķi ir uzskaitīti 6.1. pielikumā.

36

Sk. II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regulā (ES)
Nr. 232/2014, ar ko izveido Eiropas kaimiņattiecību instrumentu.
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6.30. EKI budžets 2014.–2020. gada DFS ir aptuveni 17 miljardi EUR. Kopumā līdz

2019. gada beigām Komisija bija uzņēmusies saistības par 85 % no šā piešķīruma un
iztērējusi 42 % 37.

6.1. attēls. 16 Eiropas kaimiņattiecību partnervalstis
AUSTRUMI
DIENVIDI
Baltkrievija
Moldova
Ukraina
Gruzija
Armēnija
Azerbaidžāna

Sīrija*
Libāna
Palestīna**
Jordānija

Tunisija
Maroka

Izraēla
Ēģipte

Alžīrija

Lībija

* Politiskās situācijas dēļ
ES sadarbība ar Sīriju pašlaik ir
pārtraukta, tomēr pēc situācijas
uzlabošanās darbības var
atsākt, jo principā Sīrija ir
tiesīga sadarboties ar ES
EKI ietvaros.
** Iekļaušana sarakstā nav
jāuzskata par Palestīnas valsts
atzīšanu un neskar dalībvalstu
īpašo nostāju šajā jautājumā.

Avots: ERP.

37

Sk. programmu izpildes pārskatu 2019. gada pārvaldības un snieguma ziņojuma I pielikumā,
184. lpp.
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6.8. attēls. EKI pārskats
Vajadzības

Konteksts un ārēji faktori

Apņemšanās ievērot
demokrātijas, tiesiskuma un
cilvēktiesību vispārējās vērtības

ES konteksts
Citas ES izdevumu
programmas
Attiecīgie ES politikas
instrumenti, kas nav saistīti
ar izdevumiem —
politiskais dialogs

Mērķi
EKI ir viens vispārējs un seši
konkrēti mērķi (analīzei atlasīti
četri)

Ārēji faktori
Drošības situācija
kaimiņvalstīs
Iekšpolitiskās sistēmas
Konfliktu un nestabilitātes
ekonomiskās sekas (Arābu
pavasaris, karš Ukrainā)
Citi dalībnieki, kas sniedz
palīdzību

Stabilitāte ES kaimiņvalstīs
Miers un drošība

VM — kopīgas labklājības un
labu kaimiņattiecību telpas
izveide
1. KM – demokrātisko vērtību
veicināšana un institucionālo
spēju stiprināšana
4. KM – atbalsts visiem viedas,
ilgtspējīgas un iekļaujošas
attīstības aspektiem
5. KM – uzticības veidošanas un
labu kaimiņattiecību
veicināšana, konfliktu
novēršana un atrisināšana
Sk. 6.1. pielikumu

Ieguldījums
2014–2020: 17,4 mljrd. EUR
2014–2019: par 85 % uzņemtas
saistības, 42 % izmaksāti
Komisijas, Eiropas Ārējās
darbības dienesta (EĀDD) un
ES delegāciju personāls.

Plānotie iznākumi
Ietekme
Īpašas attiecības ar
partnervalstīm nolūkā izveidot
kopīgas labklājības un
demokrātijas telpu
Rezultāti
Izstrādāti visaptveroši nolīgumi
un konkrēti Eiropas
kaimiņattiecību politikas rīcības
plāni
Noslēgti padziļināti un
visaptveroši brīvās tirdzniecības
nolīgumi un nolīgumi par
rūpniecības ražojumu atbilstības
novērtēšanu un atzīšanu
Noslēgti nolīgumi par
atpakaļuzņemšanu / vīzu režīma
atvieglojumiem un izstrādāti
rīcības plāni vīzu režīma
liberalizācijai

Procesi
Pārvaldības veids
Jaukta pārvaldība —
galvenokārt netieša un
tieša
Dalībnieki
EĀDD, ES delegācijas,
vairāki Komisijas
ģenerāldirektorāti, Eiropas
Parlaments, dalībvalstu
iestādes, partnervalstu
iestādes un pilsoniskā
sabiedrība, Frontex
Darbības
Plānošanas dokumentu
sagatavošana
Motivējoša un diferencēta
atbalsta īstenošana
Uzraudzība un ziņošana
par panākumiem

Izveidotas mobilitātes
partnerības
Ministru sanāksmes (Austrumu
partnerība un Savienība
Vidusjūrai)

Plānotie iznākumi
Tiesiskuma un labas pārvaldības
jomā īstenoti projekti
Ilgtspējīgas attīstības jomā
īstenoti projekti
Izstrādātas pārrobežu sadarbības
programmas
Īstenoti pārrobežu sadarbības
projekti
Izlietotais finansējums (%)

Avots: ERP, pamatojoties uz EKI regulu (ES) Nr. 233/2014, Komisijas programmu pārskatiem, gada
pārvaldības un snieguma ziņojumu, EKI programmas izpildes pārskatu, gada darbības pārskatu un EKI
izvērtējumu (SWD(2017) 600 final).
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Publicētā snieguma informācija

6.31. Līdztekus parastajiem augsta līmeņa snieguma ziņojumiem (gada pārvaldības

un snieguma ziņojums, programmu pārskati un gada darbības pārskats) 38 Komisija
publicē gada ziņojumu par ES ārējās darbības finansēšanas instrumentu īstenošanu
(sk. 6.9. punktu).

6.32. Komisija ir devusi informāciju par EKI sniegumu vairākos izvērtējumos
(sk. 6.9. attēlu).

6.9. attēls. Galveno EKI izvērtējumu un to aptverto laikposmu grafiks

DFS
2007.–2013. g.
2008

2010

2012

Aptvertais laikposms

DFS
2014.–2020. g.
2015

2017

2019

DFS
2021.–2027. g.
2022

2024

2026

Publikācija
EKI vidusposma pārskats
DDD “EKI vidusposma pārskats”
Ekonomikas pārvaldība
DDD “Ekonomikas pārvaldība”
Azerbaidžāna
Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana
DDD “Pārskats par izdevumiem”
Drošības sektora reforma

DDD “Ietekmes analīze attiecībā
uz NDICI”

Politikas saskaņotība attīstībai (PCD)
Komisijas dienestu darba
dokuments “PCD”
Mērķsadarbība
Tiesiskums kaimiņvalstīs

EKI ex post novērtējums
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas publicētajiem izvērtējumiem un dienestu darba dokumentiem.
38

Sk. 1.3. punktu.
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EKI snieguma izvērtējums, pamatojoties uz publicētu snieguma
informāciju
Vispārīgas piezīmes

6.33. 6.10. attēlā sniegta informācija par visiem EKI rādītājiem programmas

pārskatā. 6.11. attēlā aplūkoti rādītāji, kas saistīti ar vispārīgo mērķi. Plašāki pārskati
par katru konkrētu mērķi ir sniegti 6.12., 6.13. un 6.14. attēlā. Daži vispārēji
ierobežojumi 39, ko piemēro, interpretējot šos rādītājus, ir apskatīti 1.24. punktā. Proti,
mūsu sniegtais vērtējums par to, vai konkrētais rādītājs ir “uz pareizā ceļa”, norāda uz
varbūtību, ka šis rādītājs sasniegs paredzēto mērķrādītāju. Šajā novērtējumā nav ņemts
vērā tas, vai un cik cieši konkrētais rādītājs ir saistīts ar EKI darbībām un mērķiem, kā
arī tas, vai šim rādītājam izvirzītais mērķis ir pietiekami vērienīgs. Tāpēc tas ir tikai
pirmais solis EKI snieguma analīzē. Mēs neesam revidējuši arī pakārtoto datu ticamību,
taču tā apspriesta 1. nodaļā (sk. 1.13.–1.23. punktu).

39

Sk. arī 2018. gada pārskata 3.21.–3.35. punktu.
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6.10. attēls. Informācija par visiem EKI rādītājiem programmas pārskatos

Vai saskaņā ar Komisijas datiem EKI rādītāji ir uz pareizā
ceļa, lai sasniegtu mērķrādītājus?
Ieguldījums
un iznākums

Programmas iznākuma
rādītāji
Rezultāts

Ietekme

Vispārīgais mērķis
1. konkrētais mērķis —
patiesas un ilgtspējīgas demokrātijas
izveide
4. konkrētais mērķis —
atbalsts ilgtspējīga attīstībai

5. konkrētais mērķis —
labu kaimiņattiecību veicināšana

Citi konkrētie mērķi

Vai rādītāji ir “uz pareizā ceļa”, lai sasniegtu mērķvērtības?
UZ PAREIZĀ CEĻA

NAV UZ PAREIZĀ
CEĻA

NAV SKAIDRS

Rādītāji, kuriem ir kvantitatīvi mērķrādītāji
Rādītāji, kuriem nav kvantitatīvu mērķrādītāju

Piezīme. Mūsu analīzes pamatā ir Komisijas dati, kurus neesam revidējuši.
Dotais attēlojums par to, vai rādītāji ir “uz pareizā ceļa”, attiecas uz mūsu vērtējumu par varbūtību, ka
konkrētais rādītājs sasniegs paredzēto mērķrādītāju. Tomēr, saskaņā ar programmu īstenotās darbības
var neietekmēt rādītāju vai tas var nebūt saistīts ar programmas mērķi, un tā mērķrādītājs var nebūt
pietiekami vērienīgs. Tāpēc fakts, ka rādītājs ir “uz pareizā ceļa”, lai sasniegtu paredzēto mērķrādītāju,
nenozīmē, ka pati programma ir “uz pareizā ceļa”, lai sasniegtu savus mērķus. Sk. arī Papildinājumu
(18. punktu).
Avots: ERP, pamatojoties uz programmas pārskatiem par 2021. gada budžeta projektu.
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6.11. attēls. Informācija par rādītājiem, kas saistīti ar vispārīgo mērķi
Vai saskaņā ar Komisijas datiem rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu
mērķrādītājus?
Ieguldījums
un iznākums
Rādītāji,
kas saistīti
ar vispārīgo
mērķi

Rezultāts

Ietekme

jā
nē
nav skaidrs

Rādītāji, kas saistīti ar EKI vispārīgo mērķi
Rādītājs
Visaptverošu nolīgumu skaits —
Austrumi
Visaptverošu nolīgumu skaits —
Dienvidi
EKPI pārrobežu sadarbības
programmas
IKP uz vienu iedzīvotāju, % no
ES 28 — Austrumi
IKP uz vienu iedzīvotāju, % no
ES 28 — Dienvidi

Virzība uz mērķrādītāju

Uz
pareizā
ceļa?

83 % (2019)




2012

2020

0 % (2019)
2012

jā


2020

— (nav skaidras
bāzes vērtības):
N/A (2019)
bāzes vērtība: nav skaidrs (2012)
mērķrādītājs: 900
2012
2020
jaunākie
dati: 484 (2019)

0 % (2018)
— (nav skaitliska
mērķrādītāja)
bāzes vērtība: 10,86 % (2010)
mērķrādītājs: palielināt
2010
2020
jaunākie dati: 10,54 % (2018)

0 % (2018)
— (nav skaitliska
mērķrādītāja)
bāzes vērtība: 14,76 % (2010)
mērķrādītājs: palielināt
2010
2020
jaunākie dati: 12,58 % (2018)

Avots: ERP, pamatojoties 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.

nē


nē

nē

nē

Veids

rezultāts

rezultāts

iznākums

ietekme

ietekme

218

Izraudzīto konkrēto mērķu sniegums nav skaidrs, tāpēc nav iespējams veikt
pamatotu EKI vispārējā snieguma novērtējumu

6.34. Nedaudz vairāk nekā puse (13 no 25) EKI programmas pārskata rādītāju ir

ietekmes rādītāji, kas pēc savas būtības sniedz priekšstatu par to, kādā kontekstā EKI
darbojas, nevis novērtē tā sniegumu. Pārējie ir rezultātu (9) un iznākuma (3) rādītāji.
Izraudzītajiem konkrētajiem mērķiem, uz kuriem attiecas 80 % EKI budžeta 40, ir desmit
ietekmes rādītāji, bet nav rezultātu rādītāju. Tādējādi nav skaidra novērtējuma, ciktāl
programma ir īstenojusi šos mērķus. Tomēr programmas pārskata rādītāji attiecībā uz
vispārīgo mērķi (viens iznākuma, divi rezultātu un divi ietekmes rādītāji) sniedz
vispārīgu priekšstatu par EKI kopējo sniegumu.
ES attiecības kopumā ir stiprinātas, bet pastāv izstrādes problēmas

6.35. Pamatojoties uz EKI vispārīgo mērķi, Komisija ir centusies izveidot īpašas

attiecības ar Eiropas kaimiņattiecību politikas partnervalstīm. Kopš 2003. gada ES ir
apspriedusi kopīgus dokumentus ar vairākām kaimiņvalstīm. Nesen tā vienojās ar
dienvidu kaimiņreģiona valstīm Jordāniju, Libānu, Ēģipti un Alžīriju par partnerības
prioritātēm, bet ar Tunisiju un Maroku — par stratēģiskajām prioritātēm. Ir noslēgti
padziļināti un visaptveroši brīvās tirdzniecības nolīgumi ar austrumu kaimiņreģiona
valstīm Gruziju, Moldovu un Ukrainu, bet visaptverošs un pilnveidots partnerības
nolīgums — ar Armēniju.

6.36. Komisija arī parakstīja 25 finansēšanas nolīgumus ar iesaistītajām

partnervalstīm par EKI pārrobežu sadarbības programmu īstenošanu un pieņēma 16 no
17 programmām, kas plānotas pārrobežu sadarbības projektu īstenošanai. Līdz
2019. gada beigām vadošās iestādes iesaistītajās dalībvalstīs bija piešķīrušas
797 līgumus41 un parakstījušas 484 līgumus no 900 plānotajiem EKI īstenošanas
periodā 42 (līgumu slēgšana iespējama līdz 2022. gada 31. decembrim).

6.37. Atsevišķos gadījumos virzību kavēja ārējie faktori. ES attiecības ar Lībiju un

Sīriju, kur turpinās pilsoņu karš, ir nonākušas strupceļā. Turklāt Komisijai un
Baltkrievijai nav izdevies vienoties par partnerības prioritātēm.

40

Saskaņā ar programmas pārskatiem par 2019., 2020. un 2021. gada budžeta projektiem
Komisija ir nolēmusi piešķirt 80 % EKI budžeta 1., 4. un 5. konkrētajam mērķim.

41

Saskaņā ar NEAR ĢD iekšējiem avotiem.

42

Sk. EKI 2020. gada programmas pārskatu, 459.–478. lpp, un 2021. gada budžeta projektu,
641.–664 lpp.
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6.38. Pieredze liecina, ka dialogs un “mērķsadarbības” projekti (sk. 6.2. izcēlumu) ir

bijuši noderīgi instrumenti, lai noteiktu vajadzības un palielinātu pilsoniskās sabiedrības
un valsts pārvaldes nozīmi, un ka ES trasta fondi kopumā ir bijuši efektīvi krīzes
situācijās (sk. 6.13. punktu). Valstīs, kurām ir zemāki mērķi attiecībās ar ES, EKI ir
izrādījies noderīgs instruments tehnisku reformu veicināšanai. Vērtējot ES sadarbību ar
Azerbaidžānu, piemēram, jāsecina, ka kopumā labāks sniegums ir bijis darbībām, kuru
mērķi nav pretrunīgi, bet lielā mērā “tehniski” un/vai kurām ir “modernizācijas
pieskaņa”, piemēram, darbībām, kas vērstas uz statistikas jomu, sociālajiem
pakalpojumiem, nodokļu jomu, tūrismu un izglītību. Iniciatīvas citās jomās, piemēram,
atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizācijām un atjaunojamās enerģijas izmantošanas
veicināšana, saskārās ar pretestību, un to sniegums bija vājāks 43.

6.2. izcēlums
Mērķsadarbība — efektīvs vienādranga instruments valsts pārvaldes
iestādēm
Mērķsadarbība ir instruments sadarbībai starp valsts pārvaldes iestādēm
partnervalstīs un līdzvērtīgām iestādēm ES dalībvalstīs. Laikposmā no 2010. gada
līdz 2017. gadam (periods, uz kuru attiecas mērķsadarbības izvērtējums, ko mēs
pārskatījām) Komisija ir īstenojusi 272 mērķsadarbības projektus kaimiņattiecību
jomā ar kopējo vērtību 303,6 miljoni EUR.
Mērķsadarbība ir bijusi īpaši efektīva, stiprinot institucionālās spējas kaimiņvalstu
valsts pārvaldes iestādēs. Lai gan šis instruments pēdējos gados ir cietis no
izstrādes nepilnībām 44 un ES dalībvalstu intereses samazināšanās, 2017. gadā
pieņemtās mērķsadarbības rokasgrāmatas nolūks ir novērst daudzus trūkumus.
Instrumenta pievienotā vērtība izriet no ES dalībvalstu valsts pārvaldes iestāžu
unikālajām zināšanām un sadarbības vienādranga iedabas. Tas var arī pastiprināt
citus instrumentus, piemēram, budžeta atbalstu, ja vien izmanto piemērotā
laikā 45.

43

Sk. Evaluation of the European Union´s Cooperation with Azerbaijan (2018. gada 23. aprīlis),
11. lpp.

44

Sk. mūsu īpašo ziņojumu par Tunisiju, 55. punktu.

45

Sk. mūsu īpašo ziņojumu par Maroku, 50.–52. punktu.
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6.39. Vajadzību novērtējumi palīdz labāk izstrādāt ES atbalstu, vēršot atbalstu uz

tām jomām, kurās tas visvairāk vajadzīgs, un tie ir ļoti vajadzīgi mainīgos apstākļos.
Iepriekšējos ERP ziņojumos konstatēts, ka ES darbības ne vienmēr balstās uz
visaptverošiem vajadzību novērtējumiem 46. Ne visos izvērtējumos, kurus mēs
pārskatījām saistībā ar šo ziņojumu, bija minēts, vai ir veikts vajadzību novērtējums 47.
Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ĢD atzīst vajadzību uzlabot EKI
uzraudzību

6.40. Citos Komisijas ziņojumos ir iekļauti papildu rādītāji, kas varētu sniegt

pilnīgāku priekšstatu. Tie galvenokārt sniedz vērtības Kaimiņattiecību politikas un
paplašināšanās sarunu ĢD (piemēram, vispārīgie galvenie snieguma rādītāji) kopumā
vai visiem ārējās darbības instrumentiem (piemēram, gada darbības pārskata
rādītāji — Komisijas un dalībvalstu noslēgto kopīgo programmu skaits; ieguldījumu, kas
finansēti no kaimiņattiecību politikas ieguldījumu mehānisma, skaits atjaunojamās
enerģijas un energoefektivitātes jomā). Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās
sarunu ĢD pašlaik apsver, kā šos rādītājus pielāgot esošajām uzraudzības sistēmām
(sk. 6.31. punktu).
Robi zināšanās

6.41. Ir maz pierādītu faktu un nav rezultātu rādītāju, kas attiektos uz katru no
konkrētajiem mērķiem, jo īpaši uz 5. konkrēto mērķi “Labu kaimiņattiecību
veicināšana”.

46

Sk. mūsu īpašo ziņojumu par Eiropas Savienības Ārkārtas trasta fondu Āfrikai, 16., 20. un
21. punktu.

47

Sk. Thematic Evaluation on Support to Economic Governance in Enlargement and
Neighbourhood Countries.
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6.42. Kā norāda vairāki mūsu revidenti, atsevišķu projektu uzraudzībā ir nepilnības.

Vairāki mūsu ziņojumos analizētie rādītāji nebija konkrēti 48, tiem trūka bāzes vērtību 49
vai mērķrādītāju 50, vai tie nebija saistīti ar rezultātu uzraudzību 51. Nesen mūsu
ziņojumā par datu kvalitāti budžeta atbalsta jomā arī secināts, ka rādītājiem piemīt
vairāki trūkumi.

6.43. Kā minēts 6.18. punktā, Komisijas dienestu darba dokumenti ir galvenais

izvērtēšanas procesa nodevums. Tomēr attiecībā uz pieciem 52 no astoņiem
izvērtējumiem, kurus mēs pārskatījām, nebija dienestu darba dokumentu, kas nozīmē,
ka Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ĢD atzinums par ārējo vērtētāju
secinājumiem nebija publicēts. Vēl svarīgāk ir tas, ka mēs konstatējām nepilnības
izvērtējumos attiecībā uz trim galvenajām jomām:
—

Komisijas dienestu darba dokuments attiecībā uz ekonomikas pārvaldību
apstiprināja izvērtējuma secinājumus, neņemot vērā būtiskas nepilnības
izvērtēšanas procesā;

—

pēc tam, kad Regulējuma kontroles padome bija sniegusi negatīvu atzinumu par
Komisijas dienestu darba dokumenta, kas attiecas uz tiesiskuma izvērtēšanu,
kvalitāti, Komisija nolēma publicēt tikai ārējo izvērtējumu, bet ne SWD;

—

Komisija pārtrauca līgumu par valsts pārvaldes reformas izvērtēšanu, un
izvērtējums netika publicēts.

48

Sk. mūsu īpašos ziņojumus par Eiropas Savienības Ārkārtas trasta fondu Āfrikai, 49. punktu,
un par Tunisiju, 55. punktu.

49

Sk. mūsu īpašos ziņojumus par Eiropas Savienības Ārkārtas trasta fondu Āfrikai, 20., 21. un
51. punktu, un par Maroku, 48. punktu.

50

Sk. mūsu īpašo ziņojumu par Maroku, 48. punktu.

51

Turpat, 47. punkts.

52

Sk. izvērtējumus attiecībā uzAzerbaidžānu, ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu, drošības
sektora reformu, mērķsadarbību un likuma varu kaimiņregionu valstīs, kandidātvalstīs un
potenciālajās kandidātvalstīs.
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6.44. Pastāv neizbēgams starplaiks starp daudzgadu programmas izdevumiem un

brīdi, kad iznākums kļūst pamanāms. Līdz 2020. gada 1. janvārim vēl nebija iztērēti
58 % no kopējā 2014.–2020. gada DFS piešķīruma EKI (sk. 6.30. punktu), kas nozīmē, ka
daudzi rezultāti, visticamāk, īstenosies tikai pēc 2020. gada. Komisijai nākamā finanšu
periodu starpposma pārskata 53, ko veiks pēc 2022. gada, ietvaros ir jāsagatavo visu
ārējās darbības instrumentu galīgā izvērtējuma ziņojums attiecībā uz laikposmu no
2014. gada līdz 2020. gadam.

Patiesas un ilgtspējīgas demokrātijas izveide

6.45. 6.12. attēlā sniegta informācija par programmas pārskata rādītājiem, kas

saistīti ar 1. konkrēto mērķi “Patiesas un ilgtspējīgas demokrātijas izveide”.

6.12. attēls. Informācija par rādītājiem, kas saistīti ar 1. konkrēto mērķi
Vai saskaņā ar Komisijas datiem rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu mērķrādītājus?
Ieguldījums
un iznākums

Ietekme

Rezultāts

jā
nē
nav skaidrs

Rādītāji, kas saistīti ar “patiesas un ilgtspējīgas demokrātijas izveidi”
Uz pareizā
ceļa?

Rādītājs

Virzība uz mērķrādītāju

Progress politisko reformu
īstenošanā, kā novērtēts attiecīgajos
ziņojumos — Austrumi

Neattiecas (nav kvantitatīva mērķrādītāja):
N/A
(2019)nav norādīts
bāzes
vērtība:

mērķrādītājs: “Turpmāks progress”
(2020)
jaunākie dati: “Neliels progress” (2019)

nepārliecinoši
dati

Progress politisko reformu
īstenošanā, kā novērtēts attiecīgajos
ziņojumos — Dienvidi

— (nav N/A
kvantitatīva
(2019) mērķrādītāja):
bāzes vērtība: nav norādīts
mērķrādītājs: “Turpmāks progress” (2020)
jaunākie dati: “Neliels progress” (2019)

nepārliecinoši
dati

Svērtais rādītājs, pamatojoties uz
astoņiem ārējiem avotiem

20??

20??

2010

2020

33 % (2018)

2020

starpposma
mērķis
2020 67 % (2017)


nē

Veids
ietekme

ietekme

ietekme

Avots: ERP, pamatojoties 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.

53

Sk. 17. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regulā (ES)
Nr. 236/2014, ar ko paredz kopīgus noteikumus un procedūras, lai īstenotu Savienības
instrumentus ārējās darbības finansēšanai.
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Nav skaidras virzības attiecībā uz patiesas un ilgtspējīgas demokrātijas izveidi

6.46. Pirmie divi rādītāji, kas attiecas uz šo konkrēto mērķi, norāda uz politisko

reformu virzību dienvidu un austrumu kaimiņreģionu valstīs, tomēr vērtēšanas kritēriji
nav skaidri. Informācija tika iegūta no ikgadējiem progresa ziņojumiem, kurus vairs
negatavo, un trūkst skaidras atsauces uz līdzvērtīgu ziņojumu, kas tos aizstāj. Turklāt
mērķrādītājs (“turpmāks progress”) un paziņotie rezultāti (“neliels progress”) nav
skaidri.

6.47. Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ĢD, pieņemot lēmumu

par to, vai papildināt finanšu piešķīrumus ar jumta programmu starpniecību, novērtē
arī partnervalstu virzību uz patiesas un ilgtspējīgu demokrātijas sasniegšanu. Tomēr
ārējam izvērtējumam nebija pieejami šajā izvērtējumā izmantotie kritēriji, un jumta
programmu efektivitāte ir bijusi ierobežota 54.

6.48. Trešais rādītājs ir svērtais rādītājs (skalā līdz 100), kas pamatojas uz tādu

aspektu kā korupcija, preses brīvība, pārvaldības efektivitāte un tiesiskums vērtējumu
(ES vidējais rādītājs ir 76,99). Šā ietekmes rādītāja vērtība kopš 2015. gada ir
saglabājusies 40, kas atpaliek no 2017. gada starpposma mērķrādītāja (42) un
ievērojami atpaliek no 2020. gada mērķrādītāja (44). Pasākumi labas pārvaldības un
tiesiskuma veicināšanai nav snieguši būtiskus uzlabojumus, daļēji tas noticis nestabilā
stāvokļa dēļ 55.

6.49. Mūsu izskatītajā izvērtējumā attiecībā uz tiesiskumu ir norādīts, ka ES atbalsts

ir bijis visefektīvākais gadījumos, kad tas bijis ilgstošs un intensīvs, kā tas bija,
piemēram, ar tehnisko palīdzību Gruzijai. Tomēr izvērtējumā secināts, ka tiesiskums ir
sarežģīta joma, kurā ES nav spējusi pilnībā īstenot savas gaidas. Politiskās gribas
trūkums un dažu darbību izstrāde (piemēram, ieguldījumi tiesās vai cietumos, kurus
nepapildina atbalsts citās jomās, piemēram, attiecībā uz probācijas pakalpojumiem) ir
mazinājuši rezultātu ilgtspēju 56.

54

Sk. EKI vidusposma novērtējumu: External Evaluation of the European Neighbourhood
Instrument (ENI) (2017. gada jūnijs), 37. 41. un 42. lpp.

55

Turpat, 11. lpp.

56

Sk. Thematic Evaluation of EU support for Rule of Law in neighbourhood countries and
candidates and potential candidates for accession (2010.–2017.), ix, 66. un 67. lpp.
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Atbalsts ilgtspējīgai attīstībai

6.50. 6.13. attēlā sniegta informācija par programmas pārskata rādītājiem, kas

saistīti ar 4. konkrēto mērķi “Atbalsts ilgtspējīgai attīstībai”.

6.13. attēls. Informācija par rādītājiem, kas saistīti ar 4. konkrēto mērķi
Vai saskaņā ar Komisijas datiem rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu
mērķrādītājus?
Ieguldījums
un iznākums

Rezultāts

Ietekme

jā
nē
nav skaidrs

Rādītāji, kas saistīti ar “atbalstu ilgtspējīgai attīstībai”
Rādītājs
Nevienlīdzības ietekmēts tautas
attīstības indekss — Austrumi
Nevienlīdzības ietekmēts tautas
attīstības indekss — Dienvidi
Darījumdarbības vides pieejamības
rādītājs — Austrumi
Darījumdarbības vides pieejamības
rādītājs — Dienvidi

Virzība uz mērķrādītāju
100 % (2018)
2011

2020

83 % (2018)
2011

2020

84 % (2019)
2012

2020

0 % (2019)
2012

2020

starpposma
mērķis
100 % (2016)
starpposma
mērķis
83 % (2016)

Uz pareizā
ceļa?


jā


jā

starpposma
mērķis
63 % (2017)



starpposma
mērķis
0 % (2017)



jā

jā

Veids
ietekme

ietekme

ietekme

ietekme

Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.

Pozitīva tautas un darījumdarbības attīstības tendence

6.51. Pirmie divi rādītāji attiecas uz to valstu skaitu (attiecīgi dienvidu un austrumu

kaimiņreģionos), kurās “nevienlīdzības koriģētā tautas attīstības indeksa” vērtība ir virs
0,700 (salīdzinājumam indeksa 2018. gadā vērtība ES valstīs bija no 0,714 (Bulgārijā)
līdz 0,876 (Somijā)). Šā rādītāja 2018. gada vērtības liecina par stāvokļa uzlabošanos
gan dienvidu, gan austrumu kaimiņreģiona valstīs — visās valstīs, izņemot vienu
(Sīriju), indeksa vērtība pārsniedza robežvērtību 0,700.
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6.52. Trešais un ceturtais rādītājs atspoguļo darījumdarbības vides pieejamību, un

neraugoties uz to, ka abi rādītāji ir “uz pareizā ceļa”, stāvoklis kaimiņreģionos ir
atšķirīgs. Austrumu kaimiņreģionā 2019. gadā līdzšinējo augšupejas tendenci nomainīja
neliels kritums, tādējādi apdraudot 2020. gada mērķrādītāja sasniegšanu. Dienvidu
kaimiņreģionā 2014. gadā rādītāja vērtība sākumā bija zem 2012. gada bāzes vērtības,
taču kopš tā laika vērtība ir augusi, samazinot atpalicību no 2020. gada mērķrādītāja.

6.53. ES un dienvidu/austrumu kaimiņreģiona valstu tirdzniecības potenciāls ir

palielinājies. Visneaizsargātākajās valstīs makrofinansiālā palīdzība, kaut arī tā nav
starp EKI instrumentiem, ir papildinājusi EKI atbalstu un ir bijusi izšķiroša, novēršot
recesiju (Tunisijā) vai novēršot dziļāku recesiju (Ukrainā). Vissvarīgāk ir tas, ka tā ļāva
izvairīties no ievērojamiem valsts budžeta samazinājumiem 57.

Labu kaimiņattiecību veicināšana

6.54. 6.14. attēlā sniegta informācija par programmas pārskata rādītājiem, kas

saistīti ar 5. īpašo mērķi “Labu kaimiņattiecību veicināšana”.

57

Sk. EKI vidusposma novērtējumu, 12. lpp.
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6.14. attēls. Informācija par rādītājiem, kas saistīti ar 5. konkrēto mērķi
Vai saskaņā ar Komisijas datiem rādītāji ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu
mērķrādītājus?
Ieguldījums
un iznākums

Rezultāts

Ietekme

jā
nē
nav skaidrs

Rādītāji, kas saistīti ar “labu kaimiņattiecību veicināšanu”
Rādītājs
Politiskā stabilitāte un vardarbības
neesība: valstis procentīļu rangā virs 0–30
(zemākais rangs) — Austrumi
Politiskā stabilitāte un vardarbības
neesība: valstis procentīļu rangā virs 0–30
(zemākais rangs) — Dienvidi

Virzība uz mērķrādītāju
0 % (2018)
2011

2011

starpposma
mērķis
50 % (2016)



starpposma
mērķis
50 % (2016)



2020

0 % (2018)

Uz pareizā
ceļa?

2020

nē

nē

Veids

ietekme

ietekme

Avots: ERP, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.

Neliels politiskās stabilitātes uzlabojums, jo īpaši drošības sektora reformā

6.55. Austrumu kaimiņreģionā rādītāja, kas atspoguļo politisko stabilitāti un

vardarbības neesību, vērtība pēdējā laikā ir nedaudz augusi, taču absolūtos skaitļos
uzlabošanās nav manāma. Dienvidu kaimiņreģionā Arābu pavasara sekas izpaudās tā,
ka šā rādītāja jomā sākums bija grūts58. Kopš tā laika ir notikusi uzlabošanās, taču
rādītāja vērtība vēl nav gluži sasniegusi bāzes vērtību. Tomēr šos rādītājus ietekmē ārēji
faktori, un tāpēc tie nevar tieši novērtēt EKI sniegumu attiecībā uz šo konkrēto mērķi.

58

2014. gadā četrās valstīs no septiņām rādītāja vērtība (procentīļu rangā virs 0–10) bija zem
attiecīgās valsts 2011. gada bāzes vērtības.
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6.56. Drošības sektora reformas izvērtējumā ir norādīti panākumi attiecībā uz

abiem konkrētajiem mērķiem — 3. un 5. Vairākas austrumu kaimiņreģiona valstis
atbilda prasībām, kas ļauj ieviest bezvīzu ceļošanas režīmu 59. Izvērtējumā arī tika
konstatēts neliels progress Libānā (sadarbība starp drošības aģentūrām) un Ukrainā
(robežsardzes dienesta pāreja no paramilitāras organizatoriskas struktūras uz civilu).
Tomēr tika konstatēta arī pretestība reformām Ukrainā (tiesību akti par policiju,
militāro un drošības dienestu), kā arī Gruzijā (tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu
nesodāmība) un Palestīnā (tiesu sistēma, ko izmanto atšķirīga viedokļa apspiešanai)60.

59

Gruzija, Moldova un Ukraina atbilda prasībām attiecībā uz tiesisko regulējumu un
institucionālajām spējām, lai gan prasības Ukrainai tika mīkstinātas politisku iemeslu dēļ (sk.
Evaluation of EU Support for Security Sector Reform in Enlargement and Neighbourhood
Countries, 2018, 39. lpp.).

60

Turpat, 54.–57. lpp.
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Darījumu snieguma pārbaudes
rezultāti
6.57. Sava 2019. gada ticamības deklarācijas darba ietvaros mēs izskatījām piecu

ASI projektu un trīs EKI projektu sniegumu. Trīs ASI projektus bija ietekmējušas izpildes
problēmas — divu projektu īstenošana bija aizkavējusies, un tāpēc tie līdz attiecīgajam
termiņam nesasniegs visus paredzētos iznākumus un rezultātus, bet vienā
(sk. 6.3. izcēlumu) nebija noteikti mērķrādītāji snieguma novērtēšanai. Savukārt
nevienu no izskatītajiem EKI projektiem nebija skārušas izpildes problēmas.

6.3. izcēlums
ASI projekts bez skaidriem mērķrādītājiem
Komisija 2013. gadā parakstīja deleģēšanas nolīgumu ar kādu attīstības banku, lai,
izmantojot inovatīvus finanšu instrumentus, veicinātu Dienvidāfrikas attīstību. Tajā
laikā atbalsta saņēmējs bija noteicis sešus snieguma rādītājus, bet nebija noteicis
mērķrādītājus vai starpposma mērķus, kas ļautu efektīvi izsekotu projekta
sniegumam. Pēc apmeklējuma uz vietas 2019. gadā Komisija apstiprināja, ka ir
mudinājusi atbalsta saņēmēju noteikt skaidrus snieguma mērķrādītājus. Tomēr līdz
2020. gada aprīlim vēl nebija panākta vienošanās par mērķrādītājiem.
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Secinājumi
6.58. Komisijas augsta līmeņa snieguma ziņojumi dod nepietiekamu informāciju ASI
snieguma novērtēšanai (sk. 6.12. punktu). Šī informācija ir ļāvusi mums izdarīt tikai
pagaidu secinājumus par EKI sniegumu saistībā ar tā vispārīgo mērķi izveidot kopīgas
labklājības un labu attiecību telpu ar ES dienvidu un austrumu kaimiņvalstīm. Virzība uz
šā mērķa sasniegšanu austrumu kaimiņreģionā bija sekmīgāka nekā dienvidu
kaimiņreģionā (sk. 6.34., 6.35. un 6.55. punktu).

6.59. Šajos ziņojumos ietvertie rādītāji atklāja kopumā pozitīvu tendenci attiecībā

uz nabadzības mazināšanu, dzimumu līdztiesību izglītības jomā, līgumu skaitu ar
kaimiņvalstīm un tautas attīstību. Tajos bija konstatēta tendences pasliktināšanās
attiecībā uz demokrātijas nostiprināšanu, tiesiskumu un politisko stabilitāti (sk. 6.4.–
6.7. un 6.10.–6.14. attēlu). Tomēr minētie rādītāji nesniedza informāciju par pašu
programmu sniegumu, bet gan par kontekstu, kādā tās darbojas. Izmantoto rādītāju
kopums skaidri neatklāja to, ciktāl programmas sasniedz paredzamos iznākumus un
rezultātus un kā tie savukārt veicina programmu sagaidāmās ietekmes sasniegšanu
(sk. 6.12. un 6.34. punktu).

6.60. Augsta līmeņa snieguma ziņojumos ir uzsvērts sarežģītais konteksts, kādā

darbojās ASI un EKI, kā arī kavēkļi demokrātijas veicināšanai (sk. 6.26. un 6.46. punktu).
Tomēr tajos norādīts uz atzīstamu progresu ilgtspējīgas attīstības jomā (sk. 6.22. un
6.52. punktu).

6.61. Citi Komisijas izvērtējumi un gada pārskati, kā arī mūsu revīzijas ziņojumi

nesniedza tik atzinīgu novērtējumu attiecībā uz ASI un EKI mērķi nostiprināt un
atbalstīt demokrātiju (sk. 6.27., 6.47. un 6.49. punktu) un EKI mērķi veicināt labas
kaimiņattiecības (sk. 6.56. punktu). Lai gan minētajos dokumentos bija norādīti trūkumi
programmu izstrādē un īstenošanā (sk. 6.14.–6.16., 6.19., 6.24., 6.27., 6.39.–6.43. un
6.49. punktu), tajos bija sniegti progresa jomu piemēri — ilgtspējīgs patēriņš un
ražošana (sk. 6.1. izcēlumu) un projekti ar “tehniskiem” mērķiem (sk. 6.38. punktu), kā
arī instrumenti, kas palīdzējuši sniegt atbalstu īsākā laikā (ES trasta fondi,
sk. 6.13. punktu) vai mērķtiecīgāk (mērķsadarbība), (sk. 6.2. izcēlumu).

6.62. Līdz 2019. gada beigām Komisija bija kopumā iztērējusi aptuveni 40 % no ASI

un EKI budžeta. Tāpēc lēmumi par izdevumiem nākamajos divos gados ietekmēs to,
ciktāl Komisija sasniegs mērķus, kas izvirzīti šīm programmām. Pēc 2022. gada tām tiks
veikts galīgais izvērtējums (sk. 6.20. un 6.44. punktu).
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Pielikumi
6.1. pielikums. ASI un EKI mērķi
VISPĀRĪGIE MĒRĶI
MĒRĶA
NUMURS

MĒRĶA PILNS TEKSTS

ŠAJĀ NODAĻĀ
IZMANTOTAIS ĪSAIS
VARIANTS

VAI IEKĻAUTS
MŪSU IZLASĒ?

ASI
1. vispārīgais
mērķis

Ilgtspējīgas un iekļaujošas attīstības
veicināšana partnervalstīs un reģionos,
demokrātijas, tiesiskuma, labas
pārvaldības un cilvēktiesību ievērošanas
sekmēšana, kā paredzēts LES, ar galveno
mērķi izskaust nabadzību

Nabadzības
izskaušana

JĀ

EKI
1. vispārīgais
mērķis

Kopīgas labklājības un labu
kaimiņattiecību telpas izveide starp
Savienību un partnervalstīm, veidojot
īpašas attiecības, kuru pamatā ir
sadarbība, miers un drošība, savstarpēja
atbildība un kopīga apņēmība ievērot
demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību
universālās vērtības saskaņā ar Līgumu
par ES

Kopīgas labklājības
un labu
kaimiņattiecību
telpas izveide

JĀ

KONKRĒTIE MĒRĶI
MĒRĶA
NUMURS

MĒRĶA PILNS TEKSTS

ŠAJĀ NODAĻĀ
IZMANTOTAIS ĪSAIS
VARIANTS

VAI IEKĻAUTS
MŪSU IZLASĒ?

ASI
1. konkrētais
mērķis

Nabadzības mazināšana un ilgtspējīgas
ekonomiskās, sociālās un vides attīstības
veicināšana

Ilgtspējīgas attīstības
veicināšana

JĀ

ASI
2. konkrētais
mērķis

Demokrātijas, tiesiskuma, labas
pārvaldības, cilvēktiesību un starptautisko
tiesību būtisko principu nostiprināšana un
atbalstīšana

Demokrātijas
nostiprināšana un
atbalstīšana

JĀ

EKI
1. konkrētais
mērķis

Cilvēktiesību un pamatbrīvību, tiesiskuma,
vienlīdzības principu veicināšana, visu
veidu diskriminācijas apkarošana, patiesas
un ilgtspējīgas demokrātijas izveide, labas
pārvaldības sekmēšana, cīņa pret
korupciju, iestāžu spēju stiprināšana visos
līmeņos, kā arī plaukstošas pilsoniskās
sabiedrības attīstīšana, ietverot sociālos
partnerus

Patiesas un
ilgtspējīgas
demokrātijas izveide

JĀ
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KONKRĒTIE MĒRĶI
MĒRĶA
NUMURS

MĒRĶA PILNS TEKSTS

ŠAJĀ NODAĻĀ
IZMANTOTAIS ĪSAIS
VARIANTS

VAI IEKĻAUTS
MŪSU IZLASĒ?

EKI
2. konkrētais
mērķis

Pakāpeniskas integrācijas Savienības
iekšējā tirgū nodrošināšana un nozaru un
starpnozaru sadarbības uzlabošana,
tostarp īstenojot regulējuma konverģenci
un tuvinot tiesību aktus Savienības un
citiem būtiskajiem starptautiskajiem
standartiem, kā arī uzlabotu piekļuvi
tirgum, tostarp veidojot padziļinātas un
visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas,
stiprinot attiecīgās institūcijas un veicot
ieguldījumus, īpaši starpsavienojumos

Partnervalstu
integrācija ES iekšējā
tirgū

NĒ

EKI
3. konkrētais
mērķis

Apstākļu radīšana likumīgas migrācijas
labākai organizācijai un labi pārvaldītas
cilvēku mobilitātes pastiprināšanai, spēkā
esošu vai turpmāku, atbilstīgi vispārējai
pieejai migrācijai un mobilitātei noslēgtu
nolīgumu īstenošanai un tiešu personisku
kontaktu veicināšanai, jo īpaši saistībā ar
kultūras, izglītības, profesionāliem un
sporta pasākumiem

Labi pārvaldītas
mobilitātes
veicināšana

NĒ

EKI
4. konkrētais
mērķis

Atbalsts gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai
attīstībai visos aspektos; nabadzības
mazināšana, tostarp attīstot privāto
sektoru un samazinot sociālo atstumtību;
spēju veidošanas veicināšana zinātnē,
izglītībā un jo īpaši augstākajā izglītībā,
tehnoloģijā, pētniecībā un inovācijā;
iekšējās ekonomiskās, sociālās un
teritoriālās kohēzijas, lauku attīstības,
sabiedrības veselības, vides aizsardzības,
klimata politikas un noturības pret
katastrofām veicināšana

Atbalsts ilgtspējīgai
attīstībai

JĀ

EKI
5. konkrētais
mērķis

Uzticēšanās, labu kaimiņattiecību un citu
pasākumu, kas paaugstina drošību visos
tās veidos un novērš un atrisina
konfliktus, tostarp ieilgušus konfliktus,
veicināšana

Labu kaimiņattiecību
veicināšana

JĀ

EKI
6. konkrētais
mērķis

Vietējo, reģionālo un kaimiņattiecību
sadarbības, kā arī pārrobežu sadarbības
veicināšana

Reģionālās
sadarbības
veicināšana

NĒ

Avots: Eiropas Revīzijas palāta, pamatojoties uz 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatiem.
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7. nodaļa
Ieteikumu īstenošanas pārbaude
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Saturs
Punkts

Ievads
Mēs analizējām Komisijai un citām revidējamajām vienībām
2016. gadā adresēto ieteikumu īstenošanu
Kā Komisija ir īstenojusi mūsu ieteikumus?
Kā citas revidējamās vienības ir īstenojušas mūsu
ieteikumus?

Secinājums
Pielikumi
7.1. pielikums. 2016. gada ziņojumos formulēto ieteikumu
detalizēts statuss – Eiropas Komisija
7.2. pielikums. 2016. gada ziņojumos formulēto ieteikumu
detalizēts statuss – citas revidējamās vienības

7.1.-7.14.
7.2.-7.4.
7.5.-7.12.
7.13.-7.14.
7.15.
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Ievads
7.1. Katru gadu mēs pārskatām, cik lielā mērā mūsu revidētās vienības ir veikušas

pasākumus saistībā ar mūsu ieteikumiem. Mūsu ieteikumu īstenošanas pārbaude ir
svarīgs posms revīzijas ciklā. Šī pārbaude mums sniedz atsauksmes par to, vai mūsu
revidējamās vienības ir īstenojušas mūsu ieteiktās darbības un vai mūsu izvirzītie
jautājumi ir risināti, kā arī stimulē revidējamās vienības īstenot mūsu ieteikumus. Tā ir
arī svarīga, lai sagatavotu un plānotu mūsu turpmāko revīzijas darbu un sekotu līdzi
riskiem.

Mēs analizējām Komisijai un citām revidējamajām vienībām
2016. gadā adresēto ieteikumu īstenošanu

7.2. Šogad mēs analizējām ieteikumus no 33 (no kopā 36) 2016. gadā publicētajiem

īpašajiem ziņojumiem. Īpašajā ziņojumā Nr. 9/2016 “ES ārējās migrācijas izdevumi
Vidusjūras dienvidu reģiona un ES austrumu kaimiņvalstīs līdz 2014. gadam” un īpašajā
ziņojumā Nr. 32/2016 “ES palīdzība Ukrainai” formulētie ieteikumi neietilpst šīs
pārskatīšanas tvērumā un tiks izskatīti atsevišķās revīzijās. Ar Covid-19 pandēmiju
saistītu iemeslu dēļ mēs esam atlikuši arī to ieteikumu pārbaudi, kas formulēti īpašajā
ziņojumā Nr. 29/2016 “Vienotais uzraudzības mehānisms – labs sākums, bet vajadzīgi
turpmāki uzlabojumi”.

7.3. Kopā mēs pārbaudījām, kā ir īstenoti 315 ieteikumi. No tiem 270 bija adresēti

Komisijai 1. Pārējie 45 ieteikumi bija adresēti citām revidējamajām vienībām,
piemēram, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Eiropas Centrālajai bankai un
ES aģentūrām. Tāpat kā iepriekš, dalībvalstīm adresētie ieteikumi neietilpa īstenošanas
pārbaudes tvērumā. 2016. gadā tika sniegti 38 šādi ieteikumi.

7.4. Pārbaudes laikā mēs veicām dokumentāras pārbaudes un iztaujājām

revidējamo vienību darbiniekus. Lai nodrošinātu objektīvu un līdzsvarotu pārskatu,
savus konstatējumus nosūtījām revidējamajām vienībām un galīgajā analīzē ņēmām
vērā to atbildes. Mūsu darba rezultāti atspoguļo situāciju 2020. gada maija beigās.

1

Kopējais Komisijai adresēto ieteikumu skaits bija 284. Četrpadsmit no tiem bija sniegti
īpašajā ziņojumā Nr. 9/2016 un īpašajā ziņojumā Nr. 32/2016, kuri neietilpa šīs pārbaudes
tvērumā.
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Kā Komisija ir īstenojusi mūsu ieteikumus?

7.5. Komisija ir pilnībā īstenojusi 169 (63 %) no mūsu 270 ieteikumiem. Lielākajā

daļā aspektu tā ir īstenojusi vēl 38 (14 %) ieteikumus.

7.6. No atlikušajiem ieteikumiem Komisija dažos aspektos ir īstenojusi 39 (14 %)

ieteikumus, bet 24 ieteikumus (9 %) nav īstenojusi vispār (sk. 7.1. izcēlumu). Ieteikumu
īstenošanas pakāpe ir detalizētāk atspoguļota 7.1. pielikumā. Tajā arī sniegts īss
apraksts par uzlabojumiem un atlikušajām nepilnībām, kas ietekmē dažos aspektos
īstenotos ieteikumus.

7.1. izcēlums
Komisijai adresēto 2016. gada lietderības revīzijas ieteikumu
īstenošana

9%

14 %

14 %

63 %

Pilnībā īstenots

Īstenots lielākajā daļā aspektu

Īstenots dažos aspektos

Nav īstenots

Avots: ERP.

7.7. Dažās jomās Komisijas pieeja mūsu ieteikumiem bija īpaši atsaucīga. Tā pilnībā
vai lielākajā daļā aspektu īstenoja visus ieteikumus, kas bija iekļauti 13 mūsu īpašajos
ziņojumos. Daži piemēri sniegti 7.2. izcēlumā.
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7.2. izcēlums
To īpašo ziņojumu piemēri, kuros Komisijai adresētie ieteikumi ir
īstenoti pilnībā vai lielākajā daļā aspektu
o

Īpašais ziņojums Nr. 3/2016 “Baltijas jūras eitrofikācijas apkarošana: vajadzīga
efektīvāka turpmākā rīcība”

o

Īpašais ziņojums Nr. 16/2016 “ES izglītības mērķi: programmas saskaņotas,
bet darbības rezultātu mērīšanā ir trūkumi”

o

Īpašais ziņojums Nr. 20/2016 “Administratīvās spējas stiprināšana Melnkalnē:
gūti panākumi, bet daudzās svarīgās jomās ir vajadzīgi labāki rezultāti”

o

Īpašais ziņojums Nr. 25/2016 “Zemes gabalu identifikācijas sistēma —
noderīgs rīks lauksaimniecības zemes attiecināmības noteikšanai, taču tās
pārvaldību iespējams uzlabot”

o

Īpašais ziņojums Nr. 35/2016 “Kā tiek izmantots budžeta atbalsts, lai uzlabotu
iekšzemes ieņēmumu mobilizēšanu Subsahāras Āfrikā”

7.8. Kad Komisija neīstenoja mūsu ieteikumus, tas visbiežāk bija tāpēc, ka tā nebija
tos pieņēmusi vai bija tos pieņēmusi tikai daļēji pašā īpašajā ziņojumā. No 24
ieteikumiem, kurus Komisija nebija īstenojusi, tā iepriekš nebija pieņēmusi
20 ieteikumus (dažus piemērus sk. 7.3. izcēlumā).
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7.3. izcēlums
Nepieņemto (un tātad neīstenoto) ieteikumu piemēri
Komisija nepieņēma 12. ieteikumu īpašajā ziņojumā Nr. 19/2016 “ES budžeta
izpilde, izmantojot finanšu instrumentus, — gūtā pieredze 2007.–2013. gada
plānošanas periodā”. ERP lūdza Komisiju veikt salīdzinošu analīzi par dotāciju un
atmaksājamā finansiālā atbalsta īstenošanas izmaksām 2014.–2020. gada
plānošanas periodā, jo tā uzskatīja, ka šo izmaksu precīza informācija būtu īpaši
svarīga, sagatavojot tiesību aktu priekšlikumus periodam pēc 2020. gada un
nosakot pienācīgu tehniskās palīdzības līmeni. Komisija ieteikumu nepieņēma,
pamatojoties uz īstenojamību, proporcionalitāti un nozīmi. Vēlāk 2015. gada
budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā 2 Eiropas Parlaments stingri atbalstīja
šo ieteikumu.
Komisija nepieņēma 6. ieteikumu īpašajā ziņojumā Nr. 17/2016 “ES iestādes var
darīt vairāk, lai atvieglotu piekļuvi to publiskajam iepirkumam”. ERP ieteica, ka
Komisijai ir jāierosina grozījumi ES Finanšu regulā, lai nodrošinātu, ka no
pretendentiem saņemtās sūdzības par netaisnīgu attieksmi pret viņiem tiek ātri
izskatītas. Mēs ieteicām, ka šāda pārskatīšana būtu jāveic obligāti, pirms
pretendenti var vērsties pie ES Ombuda vai uzsākt tiesvedību ES tiesās. Komisija
ieteikumu nepieņēma, pamatojoties uz to, ka šādi grozījumi nav vajadzīgi, jo
Finanšu regulā jau ir iekļauti atbilstoši noteikumi šajā sakarā. Vēlāk 2015. gada
budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā 3 Eiropas Parlaments piekrita šim
ieteikumam.
Komisija nepieņēma 3. ieteikumu īpašajā ziņojumā Nr. 26/2016 “Joprojām ir
sarežģīti uzlabot savstarpējās atbilstības efektivitāti un panākt vienkāršošanu”.
ERP ieteica, ka attiecībā uz KLP pēc 2020. gada Komisijai būtu jāierosina pielāgot
noteikumus par savstarpējās atbilstības pārbaudēm uz vietas, kas ļautu efektīvāk
orientēt galvenos kontroles punktus. Komisija ieteikumu nepieņēma, pamatojoties
uz to, ka tas nevis vienkāršotu savstarpējo atbilstību, bet gan de facto samazinātu
tās darbības jomu. Līdz ar to tas varētu atvieglot noteikumus par pārbaudēm uz
vietas, kas galu galā apdraudētu savstarpējās atbilstības efektivitāti. Vēlāk
2015. gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā 4 Eiropas Parlaments arī
aicināja Komisiju attiecībā uz KLP pēc 2020. gada uzlabot noteikumus par
savstarpējās atbilstības pārbaudēm uz vietas.

2

Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa rezolūcija par Revīzijas palātas īpašajiem
ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2015. finanšu gada budžeta
izpildi (2016/2208(DEC)).

3

Turpat.

4

Turpat.
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7.9. Kopumā Komisija nepieņēma 27 ieteikumus, kurus bijām formulējuši

2016. gadā publicētajos īpašajos ziņojumos. Pēc tam 20 no šiem ieteikumiem netika
īstenoti, pieci tika īstenoti dažos aspektos un divi tika pilnībā īstenoti, lai gan sākotnēji
tie netika pieņemti (sk. piemēru 7.4. izcēlumā).

7.4. izcēlums
Piemērs ieteikumam, kas tika īstenots, lai gan sākotnēji netika
pieņemts
Komisija nepieņēma 2.a ieteikumu īpašajā ziņojumā Nr. 34/2016 “Cīņa pret
pārtikas izšķērdēšanu: iespēja Eiropas Savienībai uzlabot pārtikas apgādes ķēdes
resursu efektivitāti”, lai šo jautājumu risinātu secīgi un neaizsteigtos priekšā
Komisijas kā likumdevēja funkcijām. Mūsu analīze liecina, ka Komisija tomēr
īstenoja šo ieteikumu kā daļu no sava KLP priekšlikuma 2018. gada jūnijā.

7.10. Izmantojot datubāzi5, Komisija turpina uzraudzīt ieteikumus, kurus tā ir

pieņēmusi, bet nav vēl nav pilnībā īstenojusi. Tajā ietverti ieteikumi no mūsu
2015. gada īpašajiem ziņojumiem, kas nebija izpildīti kopš mūsu pārbaudes darba
pagājušajā gadā 6. Tomēr Komisija aktīvi neseko līdzi savai datubāzei un nereģistrē
norises saistībā ar ieteikumiem, kurus tā uzskata par īstenotiem, pat ja ERP neuzskata,
ka tie ir pilnībā īstenoti.

7.11. Ieteikumu īstenošanas pārbaudē pagājušajā gadā7 mēs secinājām, ka

Komisija vēl nebija pilnībā īstenojusi 62 ieteikumus no mūsu 2015. gada ziņojumiem.
Šogad 51 no šiem 62 ieteikumiem joprojām nebija īstenots, un Komisija šos ieteikumus
vairs neuzraudzīja. Komisija pašos īpašajos ziņojumos nebija pieņēmusi 14 no šā
51 ieteikuma. Tā uzskatīja, ka atlikušie 37 ieteikumi bija pilnībā īstenoti pagājušā gada
pārbaudes laikā, lai gan ERP uzskatīja citādi.

7.12. Komisija turpināja sekot līdzi atlikušajiem 11 no 62 ieteikumiem, kas nebija

pilnībā īstenoti. Saskaņā ar Komisijas datubāzi Komisija kopš tā laika ir pabeigusi četru
no šiem 11 ieteikumiem īstenošanu (sk. piemēru 7.5. izcēlumā). Tā uzskata, ka atlikušie

5

“Ieteikumi, darbības, budžeta izpildes apstiprināšana”.

6

Sk. 2018. gada pārskata 3.72.–3.78. punktu.

7

Sk. 2018. gada pārskata 3.3. pielikumu.
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septiņi ieteikumi ir īstenoti daļēji, un paredz, ka 2020. gadā tā īstenos lielāko daļu
atlikušo pasākumu.

7.5. izcēlums
2015. gada tāda ieteikuma piemērs, ko Komisija uzskata par īstenotu
kopš pagājušā gada pārbaudes
Pagājušā gada īstenošanas pārbaudē, par kuru ziņots 2018. gada pārskatā, mēs
secinājām, ka īpašajā ziņojumā Nr. 10/2015 “Jāpastiprina centieni risināt publiskā
iepirkuma problēmas saistībā ar ES kohēzijas politikas izdevumiem” formulētais
1.a ieteikums ir īstenots lielākajā daļā aspektu.
Esam ieteikuši palielināt datubāzes funkcionalitāti, lai lietotājiem būtu pieejama
plašāka informācija. Kopš pagājušā gada pārbaudes Komisija ir vēl vairāk
atjauninājusi datubāzi. Šīs darbības rezultātā Komisija tagad uzskata, ka
1.a ieteikums ir pilnībā īstenots, lai gan mēs paši vēl neesam izvērtējuši jauno
sistēmu.

Kā citas revidējamās vienības ir īstenojušas mūsu ieteikumus?

7.13. 2016. gada četros īpašajos ziņojumos (sk. 7.6. izcēlumu), kas ietilpst šīs

pārbaudes tvērumā, bija 45 ieteikumi, kas adresēti citām revidējamajām vienībām,
nevis Komisijai. Daži ieteikumi vienlaikus bija adresēti vairākām dažādām revidējamām
vienībām.
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7.6. izcēlums
2016. gada īpašie ziņojumi, kuros ietverti ieteikumi revidējamajām
personām, kas nav Komisija
o

Īpašais ziņojums Nr. 4/2016 “Lai Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts
panāktu cerēto ietekmi, ir jāmaina veids, kādā tas sniedz rezultātus, un
atsevišķi tā koncepcijas elementi”

o

Īpašais ziņojums Nr. 7/2016 “Eiropas Ārējās darbības dienesta ēku
apsaimniekošana visā pasaulē”

o

Īpašais ziņojums Nr. 12/2016 “Aģentūru dotāciju izlietojums: ne vienmēr
atbilstīgs vai uzskatāmi efektīvs”, kurā ietverti ieteikumi, kas adresēti Eiropas
Slimību profilakses un kontroles centram, Eiropas Vides aģentūrai, Eiropas
Pārtikas nekaitīguma iestādei un Eiropas Aģentūrai operatīvās sadarbības
vadībai pie ārējām robežām

o

Īpašais ziņojums Nr. 17/2016 “ES iestādes var darīt vairāk, lai atvieglotu
piekļuvi to publiskajam iepirkumam”, kurā ietverti ieteikumi Eiropas
Komisijai, Eiropas Parlamentam, Eiropas Savienības Padomei un Eiropas
Centrālajai bankai

7.14. Ir īstenota lielākā daļa ieteikumu, kas adresēti citām ES iestādēm un

struktūrām, nekā to ieteikumu daļa, kas adresēti Komisijai. ES iestādes un struktūras
bija pilnībā īstenojušas 36 (80 %) no 45 tām adresētajiem ieteikumiem; vēl piecus
(11 %) ieteikumu tās bija īstenojušas lielākajā daļā aspektu (sk. 7.7. izcēlumu). Atlikušie
četri (9 %) ieteikumi bija īstenoti dažos aspektos. Ieteikumu īstenošanas pakāpe ir
detalizētāk atspoguļota 7.2. pielikumā; tajā arī sniegts īss apraksts par uzlabojumiem
un atlikušajām nepilnībām, kas ietekmē dažos aspektos īstenotos ieteikumus.
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7.7. izcēlums
Revidējamajām vienībām, kas nav Komisija, adresēto 2016. gada
lietderības revīzijas ieteikumu īstenošana

9%
11 %

80 %

Pilnībā īstenots
Avots: ERP.

Īstenots lielākajā daļā aspektu

Īstenots dažos aspektos
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Secinājums
7.15. Lielākā daļa mūsu lietderības revīziju ieteikumu ir īstenoti. Komisijas

īstenošanas līmenis ir zemāks nekā to revidējamo vienību īstenošanas līmenis, kuras
nav Komisija. Ir iespējams panākt turpmāku progresu attiecībā uz ieteikumiem, kuri
nav īstenoti, un ieteikumiem, kuri nav pilnībā īstenoti.

243

Pielikumi
7.1. pielikums. 2016. gada ziņojumos formulēto ieteikumu detalizēts statuss – Eiropas Komisija
ĪZ

ĪZ
Nr. 1/2016

Ziņojuma
nosaukums

“Vai Komisijas sistēma
darbības rezultātu
novērtēšanai attiecībā
uz lauksaimnieku
ienākumiem ir labi
izstrādāta un balstīta
uz pamatotiem
datiem”

Nr.

1

2.
(1. ievilkums)

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

92

Komisija ir uzlabojusi statistikas vākšanu,
lai tā labāk atspoguļotu lauksaimnieku
dzīves līmeni un sniegtu labāku
informāciju par viņu ienākumiem no
lauksaimniecības. Tomēr Komisijas
statistikā vēl nav sniegta informācija par
lauksaimnieku rīcībā esošajiem
ienākumiem, kas būtu vajadzīga, lai
veiktu salīdzinājumus ar rīcībā esošajiem
ienākumiem citās ekonomikas nozarēs
nolūkā pamatot ES ienākumu atbalstu
lauksaimniekiem.

94

Komisija ir grozījusi Regulu par
ekonomikas pārskatiem lauksaimniecībā
(EPL), lai to saskaņotu ar nacionālo kontu
standartiem, kas noteikti Eiropas kontu
sistēmā (EKS 2010). Lai gan kopumā bija
vienkārši īstenot šīs izmaiņas, tām bija
neliela ietekme vai nebija nekādas
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ĪZ

Ziņojuma
nosaukums

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)
ietekmes uz lauksaimnieku ienākumu
aplēsēm dažās valstīs. Komisija vēl nav
sākusi pētīt, kā novērtēt faktorus, kurus
Palāta ir atzinusi par tādiem, kam ir
būtiska ietekme uz lauksaimnieku
ienākumiem. Turklāt Komisija vēl nav
ierosinājusi regulu, ar kuru datu vākšanu
par zemes cenām un īri padarītu par
juridisku prasību.

2.
(2. ievilkums)

94

2.
(3. ievilkums)

94

2.
(4. ievilkums)

94

3

95

Komisija nolēma reģionālā līmeņa datu
vākšanu noteikt par juridisku prasību,
bet vēl nav izdevusi attiecīgu grozījumu
aktu saskaņā ar Regulu par ekonomikas
pārskatiem lauksaimniecībā.
X
Komisija ir sākusi vērst uzmanību uz to,
ka ienākumu rādītāji, kuru pamatā ir
ekonomikas pārskati lauksaimniecībā,
dalībvalstīs nav salīdzināmi. Tomēr uz
EPL balstītie ienākumu rādītāji joprojām
netiek pareizi izmantoti.
X
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ĪZ

Ziņojuma
nosaukums

Nr.

4

5

6.
(1. ievilkums)

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

96

Komisija ir ieguvusi un publicējusi to
metožu sarakstus, ko 24 dalībvalstis
izmanto, lai apkopotu EPL un ar tiem
saistītos kvalitātes ziņojumus, bet tai vēl
jāveic EPL kvalitātes novērtējums visā ES.

98

Komisija ir veikusi pārbaudes uz vietas
trijās dalībvalstīs un ir mudinājusi visas
dalībvalstis labāk izmantot sistēmas
potenciālu. Tā ir arī veikusi pasākumus,
lai uzlabotu lauku saimniecību
grāmatvedības datu tīkla (LSGDT) datus.
Tomēr Komisija nav vienojusies ar
apmeklētajām dalībvalstīm par skaidru
laika grafiku konstatēto nepilnību
novēršanai. Apsekojumu statistiskā
precizitāte vēl nav zināma, kamēr nav
saņemti 2018. gadā uzsāktā pētījuma
rezultāti.

100

Komisija ir iesniegusi tiesību akta
priekšlikumu par jauno KLP pēc
2020. gada. Saskaņā ar priekšlikumu
katrai dalībvalstij tiks izstrādāts KLP
stratēģiskais plāns. Tajā būs ietverti
darbības mērķi, atsauces scenāriji,
starpposma mērķi un galamērķi. Neviens
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ĪZ

Ziņojuma
nosaukums

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)
no tiem vēl nav izstrādāts, kamēr nav
izstrādāti KLP stratēģijas plāni un
Komisija tos nav apstiprinājusi. Līdz šim
nav skaidrs, kā Komisija varētu
nodrošināt plānu mērķu vērienīgumu, jo
ierosinātajā regulā nav noteikts, ka ir
jāiesniedz pierādījumi par atsauces
situāciju, lai Komisija varētu novērtēt
mērķu vērienīgumu. Turklāt tajā nav
noteikti kvantitatīvi ES līmeņa mērķi.

ĪZ
Nr. 2/2016

“2014. gada pārskats
par Eiropas Revīzijas
palātas īpašajos
ziņojumos sniegto
ieteikumu īstenošanas
kontroli”

6.
(2. ievilkums)

100

X

6.
(3. ievilkums)

100

X

29.a

Komisija 2016. gadā sāka divreiz gadā
veikt izvērtēšanu, kurā
ģenerāldirektorāti tiek aicināti paziņot
un analizēt savus neīstenotos
ieteikumus, saistītās atbildes, darbības,
pamatojumus, pabeigšanas datumus un
apliecinošos dokumentus. Tomēr vēl
neīstenoto ieteikumu analīzi varētu
uzlabot, lai parādītu, cik liels ir savlaicīgs
progress attiecībā uz korektīvajiem
pasākumiem, savukārt atbildēs varētu
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ĪZ

Ziņojuma
nosaukums

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)
iekļaut vairāk faktu un skaidrākas
atsauces uz apliecinošajiem
dokumentiem. Tiek apspriesta jauna
datubāze.

29.b

X

29.c

X
Komisija ir ieviesusi kategoriju “daļēji
īstenots” un uzrauga neīstenotos
ieteikumus. Tomēr analīze liecina, ka
kategorija “daļēji īstenots” netiek
izmantota visaptveroši un konsekventi.
Šajā kategorijā varētu būt iekļauti arī
vairāki ieteikumi sākotnējā posmā (t. i.,
pieņemti), un tas netiek atsevišķi
uzraudzīts.

29.d

ĪZ
Nr. 3/2016

“Baltijas jūras
eitrofikācijas
apkarošana: vajadzīga
efektīvāka turpmākā
rīcība”

1.a

117

X

1.b

117

X

2.a

121

X

2.b

121

X

2.c

121

X

Nav īstenots

248

ĪZ

ĪZ
Nr. 4/2016

ĪZ
Nr. 5/2016

Ziņojuma
nosaukums

“Lai Eiropas Inovāciju
un tehnoloģiju
institūts panāktu
cerēto ietekmi, ir
jāmaina veids, kādā
tas sniedz rezultātus,
un atsevišķi tā
koncepcijas elementi”

“Vai Komisija ir
nodrošinājusi
Pakalpojumu
direktīvas efektīvu
īstenošanu”

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

2.d

121

X

3

125

X

1

106

X

1

112

X

2

113

X

3

114

X

4

116

X

5

117

X

6

118

X

7

119

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

Komisija ir izveidojusi procedūras, lai
uzsāktu pienākumu neizpildes
procedūras, neizmantojot EU Pilot
mehānismu, lai vajadzības gadījumā
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ĪZ

Ziņojuma
nosaukums

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)
paātrinātu visu procesu. Komisija
nepiekrita dalīties informācijā par
jautājumiem, kas atrisināti, izmantojot
EU Pilot.

8

ĪZ
Nr. 6/2016

ĪZ
Nr. 8/2016

X
Lai gan Komisija ir centusies izveidot
sistēmu, lai atvieglotu epidemioloģiskās
informācijas apmaiņu, tā pašlaik ir
ierobežota. Tas ir tāpēc, ka ADIS sistēma
vēl nedarbojas. Būs jāpārbauda, cik lielā
mērā ADIS sniegs pievienoto vērtību,
nodrošinot detalizētāku epidemioloģisko
informāciju un atvieglojot tās
atjaunināšanu ar WAHIS+.

72.a

“Dzīvnieku slimību
izskaušanas, kontroles
un uzraudzības
programmas”

“Dzelzceļa kravu
pārvadājumi ES:
pareizais ceļš vēl nav
atrasts”

120

72.b

X

72.c

X

72.d

X

1

97

X

2.a

97

X

2.b

97

X
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ĪZ

Ziņojuma
nosaukums

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

3.a

97

X

3.b

97

X

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

97

Uzraudzības matricas ir daļēji
izstrādātas, bet starpposma mērķi nav
noteikti, un ir jāuzlabo datu kvalitāte.

4.b

97

Veiktais apsekojums neaptver dzelzceļa
tīkla lietotāju plašu loku vai ievērojamu
skaitu un neaptver visu dzelzceļa tīklu.

4.c

97

X

5

97

X

6.a

100

X

6.b

100

X

7.a

100

X

7.b

100

4.a

8

100

X
Ir izstrādāti infrastruktūras pārvaldītāju
uzņēmējdarbības plāni un stratēģijas, un
par tiem ir paziņots Komisijai, bet
pārbaudes process ir agrīnā posmā.
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ĪZ

ĪZ
Nr. 10/2016

Ziņojuma
nosaukums

“Lai nodrošinātu
pārmērīga budžeta
deficīta novēršanas
procedūras efektīvu
īstenošanu, ir
vajadzīgi turpmāki
uzlabojumi”

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

1

131

X

1

131

X

2

132

X

3

135

X

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

135

Lai gan komandējumu ziņojumi liecina,
ka Eurostat apmeklējumos uz vietas
pieprasīja konkrētus datus, Eurostat
joprojām ir jānovērtē datu avoti un
pienācīgi jāpārbauda, vai apkopošanas
process – no datu avotiem līdz galīgajiem
datiem veiktajām korekcijām – atbilst
attiecīgajiem standartiem.

3

135

Eurostat pārskatīja un uzlaboja iekšējās
procedūras attiecībā uz apmeklējumu
ziņojumu publicēšanas laika grafiku. Bija
panākts zināms uzlabojums attiecībā uz
šo ziņojumu publicēšanai vajadzīgo laiku,
taču Eurostat joprojām neievēro savas
iekšējās publicēšanas pamatnostādnes.

4

136

X

5

137

X

3
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ĪZ

Ziņojuma
nosaukums

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

6

139

X

7.
(1. ievilkums)

141

X

7.
(2. ievilkums)

141

X

7.
(3. ievilkums)

141

7.
(4. ievilkums)

141

8

143

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

Nav īstenots

X
X
Komisija ir pievērsusi lielāku uzmanību
parāda līmeņiem un ir parādījusi, ka
instrumentus, kas pieejami saskaņā ar
reformēto Stabilitātes un izaugsmes
paktu (SIP), var efektīvi izmantot, lai
uzlabotu atbilstību noteikumam par
parādu. Tikai nākotnes pārmērīga
budžeta deficīta novēršanas
procedūras (PBDNP) sniegs
pierādījumus, vai prasītās korekcijas
nodrošina īstenojamu un ticamu
konverģences virzību uz atbilstību
noteikumam par parādu, it īpaši ņemot
vērā parāda sākotnējo līmeni. Komisija

253

ĪZ

Ziņojuma
nosaukums

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)
savos pārmērīga budžeta deficīta
novēršanas procedūras ieteikumos nav
norādījusi arī gada parāda līmeni
attiecībā pret IKP atbilstoši deficīta
mērķiem piecām dalībvalstīm, uz kurām
attiecās PBDNP pēc īpašā ziņojuma
Nr. 10/2016 publicēšanas. Vēl viens
jautājums ar būtisku ietekmi uz
pārmērīga budžeta deficīta novēršanas
procedūru ir Covid-19 pandēmija un tās
ekonomiskās sekas. 2020. gada
20. martā Komisija pieņēma paziņojumu
par SIP vispārējā izņēmuma klauzulas
aktivizēšana. Šīs klauzulas aktivizēšanu
2020. gada 23. martā apstiprināja
ES finanšu ministri. Tas nenozīmē, ka ir
atliktas SIP procedūras, bet dalībvalstīm
ir iespēja atkāpties no parasti
piemērotajām budžeta prasībām. Tā
rezultātā Komisija 2020. gada 20. maijā
publicēja vairākus 126. panta 3. punkta
ziņojumus. Tomēr Komisija neierosināja
Padomei pieņemt lēmumu par to, ka tajā
laikā dalībvalstīm būtu jāpiemēro
PBDNP. Komisija paskaidroja, ka tāds
lēmums pieņemts, ņemot vērā Covid-19
uzliesmojuma radīto ārkārtējo

Nav īstenots

254

ĪZ

Ziņojuma
nosaukums

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

Nav īstenots

neskaidrību, tostarp saistībā ar ticama
fiskālās politikas virziena izstrādi.

ĪZ
Nr. 11/2016

“Administratīvās
spējas stiprināšana
bijušajā
Dienvidslāvijas
Maķedonijas
Republikā – neliela
virzība sarežģītā
situācijā”

9

145

X

9

145

10

147

10

147

X

11

149

X

1. i)

68

X

1. ii)

68

X

1. iii)

68

X

2. i)

69

X

2. ii)

69

X

3

70

X

4. i)

71

X

4. ii)

71

5

72

X

6. i)

73

X

X
X

X

255

ĪZ

Ziņojuma
nosaukums

“ES palīdzība valsts
pārvaldes
stiprināšanai
Moldovā”
ĪZ
Nr. 13/2016

ĪZ
Nr. 14/2016

“ES politikas
iniciatīvas un
finansiālais atbalsts
romu integrācijai:
pēdējā desmitgadē
panākts ievērojams
progress, taču
dalībvalstīm jāiegulda
papildu darbs”

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

Nav īstenots

6. ii)

73

X

6. iii)

73

X

6. iv)

73

X

1

77

X

2

77

X

3

77

4

77

5

77

6

77

2.a

127

2.b

127

4

131

X

7

131

X

8.a

133

X

8.b

133

X

X
X
X
X
X
X
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ĪZ

ĪZ
Nr. 15/2016

ĪZ
Nr. 16/2016

Ziņojuma
nosaukums

“Vai Komisija efektīvi
pārvaldīja humāno
palīdzību
iedzīvotājiem, kuri
cieš no konfliktiem
Āfrikas Lielo ezeru
reģionā”

“ES izglītības mērķi:
programmas
saskaņotas, bet
darbības rezultātu
mērīšanā ir trūkumi”

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

1

58

X

2

59

X

3

60

X

4

60

X

5

61

X

6

62

X

7

62

X

8

63

X

1

93

X

2.
(1. ievilkums)

93

X

2.
(2. ievilkums)

93

X

4

93

X

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)
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ĪZ

ĪZ
Nr. 17/2016

ĪZ
Nr. 18/2016

Ziņojuma
nosaukums

“ES iestādes var darīt
vairāk, lai atvieglotu
piekļuvi to
publiskajam
iepirkumam”

“ES sistēma
ilgtspējīgas
biodegvielas
sertificēšanai”

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

1

103

X

2

104

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

6

107

7

108

X

8

108

X

9

109

X

1.a

76

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

Nav īstenots

X

Atjaunojamo energoresursu direktīva II
(AED II) attiecas uz netiešu zemes
izmantošanas maiņu (ILUC), nosakot
konkrētus ierobežojumus augsta ILUC
riska biodegvielas ražošanai. Tomēr
AED II neaplūko iespējamo negatīvo
sociālekonomisko ietekmi, jo tas
neietilpst Komisijas kompetencē
attiecībā uz brīvprātīgo shēmu
novērtēšanu. Tā rezultātā AED II
transponēšana vēl nav pabeigta.

258

ĪZ

Ziņojuma
nosaukums

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

1.b

76

1.c

76

X

2.a

77

X

2.b

77

X

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

X

78

Īstenošanas aktus ir paredzēts pieņemt
līdz 2021. gada 31. jūnijam, tomēr
“atbilstošā rīcība”, kas Komisijai jāveic, ja
dalībvalstis pauž bažas, vēl nav definēta.
Komisijai pašai nav skaidru tiešu pilnvaru
veikt pārbaudes dalībvalstīs, lai
pārbaudītu, vai shēmu sertifikācijas
darbības atbilst standartiem.

3.b

78

Komisijas jaunākajā novērtējuma veidnē
ir iekļauts punkts, kas skaidri attiecas uz
sūdzību sistēmām. Tomēr nevienā no
pašreizējiem juridiski saistošiem
dokumentiem nav aplūkots jautājums
par to, vai pastāv sūdzību sistēma.
Turklāt šī veidne ir ierobežota, jo tā
neaptver nevienu no konkrētajiem
elementiem, kas uzskaitīti mūsu
ieteikumā.

4

79

3.a

Nav īstenots

X
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ĪZ

ĪZ
Nr. 19/2016

Ziņojuma
nosaukums

“ES budžeta izpilde,
izmantojot finanšu
instrumentus, — gūtā
pieredze 2007.–
2013. gada
plānošanas periodā”

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

5

80

X

1.a

151

X

1.b

151

X

2

151

X

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

Nav īstenots

Komisija attiecīgajās regulās ir sniegusi
“sviras efekta” definīcijas, kā arī papildu
norādījumus par aprēķiniem. Tomēr
definīcijas un norādījumi neattiecas uz
ES fondu piesaistīto resursu izolēšanu.
Tas nozīmē, ka dažos gadījumos sviras
rādītājs joprojām būs pārspīlēts.

3

154

4

154

5

154

X

6

154

X

7

154

X

8

157

X

9

157

X

10.a

162

X

10.b

162

X

X
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ĪZ

ĪZ
Nr. 20/2016

ĪZ
Nr. 21/2016

ĪZ
Nr. 22/2016

Ziņojuma
nosaukums

“Administratīvās
spējas stiprināšana
Melnkalnē: gūti
panākumi, bet
daudzās svarīgās
jomās ir vajadzīgi
labāki rezultāti”

“ES
pirmspievienošanās
palīdzība
administratīvās spējas
stiprināšanai
Rietumbalkānos:
metarevīzija”
“ES kodoliekārtu
ekspluatācijas

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

11.a

162

X

12

162

1

42

X

2

44

X

3. i)

45

X

3. ii)

45

X

4. i)

46

X

4. ii)

46

X

5

47

X

1

68

X

2

69

X

3

72

X

4

74

5

75

X

1.c

111

X

2.a

112

X

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

Nav īstenots

X

X

261

ĪZ

ĪZ
Nr. 23/2016

Ziņojuma
nosaukums

Nr.

ĪZ punkts

izbeigšanas palīdzības
programmas Lietuvā,
Bulgārijā un Slovākijā:
kopš 2011. gada ir
panākts zināms
progress, bet priekšā
vēl svarīgi uzdevumi”

4

117

X

5

117

X

6

118

X

7

119

X

8

120

X

“Jūras transporta
problēmas Eiropas
Savienībā — daudz
neefektīvu un
ilgtnespējīgu
ieguldījumu”

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

Nav īstenots

Ir veikti pētījumi un izveidota TENtec
datubāze, lai gan ar ierobežotu
informāciju par ostas jaudu. Tomēr vēl
nav izveidota operatīva uzraudzības
sistēma, lai regulāri uzraudzītu visu 104
galveno ostu jaudu.

1.a

105

1.b

105

1.c

105

2.a

110

X

2.b

110

X

2.c

110

3.a

110

X
Norit darbs pie DIP jaunākās
atjaunināšanas, bet plāns vēl nav
izstrādāts.

X
X

262

ĪZ

ĪZ
Nr. 24/2016

Ziņojuma
nosaukums

“Jāpastiprina centieni,
lai uzlabotu
informētību par valsts
atbalsta noteikumiem
kohēzijas politikas
jomā un panāktu
atbilstību tiem”

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

Nav īstenots

3.b

110

X

4.a

110

4.b

110

X

5.a

114

X

5.b

114

X

5.c

114

X

7.a

114

7.b

114

1

117

X

2.a

120

X

2.b

120

X

2.c

120

X

3.a

122

X

4.a

124

X

4.b

124

4.c

124

X

X
X

X
X

263

ĪZ

ĪZ
Nr. 25/2016

ĪZ
Nr. 26/2016

Ziņojuma
nosaukums

“Zemes gabalu
identifikācijas sistēma
– noderīgs rīks
lauksaimniecības
zemes attiecināmības
noteikšanai, taču tās
pārvaldību iespējams
uzlabot”

“Joprojām ir sarežģīti
uzlabot savstarpējās
atbilstības efektivitāti
un panākt
vienkāršošanu”

Nr.

ĪZ punkts

4.d

124

X

4.e

124

X

5.a

130

X

5.b

130

X

2

76

X

4

78

X

5

80

X

6

80

X

1

2

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

74

Komisija ir apsvērusi iespēju KLP pēc
2020. gada rādītāju kopumā ieviest
rādītāju, kas balstīts uz neatbilstības
koeficientu. Tomēr tā vēl nav izstrādājusi
rādītāju kopumu savstarpējās atbilstības
snieguma novērtēšanai.

75

Komisija ir uzlabojusi informācijas
apmaiņu starp departamentiem par
savstarpējās atbilstības pārkāpumiem.
ENV ĢD pašlaik analizē AGRI ĢD
statistikas rezultātus; vajadzības

Nav īstenots
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ĪZ

Ziņojuma
nosaukums

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

Nav īstenots

gadījumā abi ģenerāldirektorāti kopīgi
analizēs jebkādu sistēmisku pārkāpumu
iespējamos pamatcēloņus, lai ierosinātu
risinājumus.
3

76

4

77

5

6

X
X

78

Tika izstrādāta un piemērota
savstarpējās atbilstības izmaksu
mērīšanas metodika. Tomēr pētījums,
kurā noteica izmaksas, bija vienreizējs
pasākums: to neizmantoja, lai
samazinātu savstarpējās atbilstības
īstenošanas izmaksas vai novērtētu, vai
radušās izmaksas bija samērīgas ar
sasniegtajiem rezultātiem.

79

Priekšlikumā par KLP pēc 2020. gada ir
noteiktas obligātās vispārīgās prasības
attiecībā uz sodiem. Kontroles un
sankciju sistēma paliek tāda pati, un, lai
nodrošinātu saskaņotāku sankciju
piemērošanu ES līmenī, joprojām ir
jāprecizē tādi jēdzieni kā smagums,
apmērs, pastāvība, atkārtošanās un
nodoms. Jautājums, vai šāda saskaņota

265

ĪZ

Ziņojuma
nosaukums

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)
sankciju piemērošana būs daļa no
īstenošanas noteikumiem vai
deleģētajiem aktiem, paliek atklāts.

ĪZ
Nr. 27/2016

“Pārvaldība Eiropas
Komisijā: vai tiek
izmantota labākā
prakse”

1

66

X

2.a

66

X

2.b

66

X

2.c

66

X

2.d

66

X

2.e

66

X
Komisija racionalizēja sniegto
informāciju par kļūdu līmeni pārvaldības
un snieguma ziņojumā (AMPR). ERP
pašlaik veic revīziju, kurā tiks pārbaudīta
Komisijas norādītā kļūdu īpatsvara
ticamība kohēzijas jomā.

2.f

66

2.g

66

X

2.h

66

X

Nav īstenots
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ĪZ

ĪZ
Nr. 28/2016

Ziņojuma
nosaukums

“Nopietni pārrobežu
apdraudējumi
veselībai Eiropas
Savienībā: ir īstenoti
svarīgi pasākumi, taču
vēl daudz kas ir
jāpaveic”

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

1.a

118

X

1.b

118

X

1.c

118

X

1.d

118

X

2.a

119

X

2.b

119

X

3.a

120

X

3.b

120

X

3.c

120

X

4.a

121

X

4.b

121

X

4.c

121

X

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

Nav īstenots
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ĪZ

ĪZ
Nr. 30/2016

ĪZ
Nr. 31/2016

Ziņojuma
nosaukums

“ES atbalsta
efektivitāte
prioritārajām
nozarēm Hondurasā”

“Vismaz piektdaļas
ES budžeta
novirzīšana klimata
rīcībai: notiek
vērienīgs darbs, bet
pastāv nopietns risks,
ka iecerēto neizdosies
sasniegt”

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

1.a

64

X

1.b

64

X

1.c

64

X

2.a

65

X

2.b

65

X

2.c

65

X

3

66

X

4

67

X

1

95

X

2.a

95

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

Komisija katru gadu pārvaldības un
snieguma ziņojumā, aplēšu paziņojumā
un programmu izpildes pārskatā sniedz
konsolidētu informāciju par progresu
vispārējā 20 % mērķa sasniegšanā. Šī
informācija ir atspoguļota arī dažos gada
darbības pārskatos. Tomēr Komisija
neiekļauj visaptverošu informāciju par
progresu konkrētu klimata politikas
mērķu sasniegšanā visos attiecīgajos
gada darbības pārskatos.

Nav īstenots
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ĪZ

Ziņojuma
nosaukums

Nr.

ĪZ punkts

2.c

95

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

Nav īstenots

X

96

Komisija ir finansējusi ārēju pētījumu par
vajadzīgo finansējumu, lai ar šo pētījumu
sniegtu pārskatu par pašreizējiem
pasākumiem klimata politikas
integrēšanā un klimata izdevumu
izsekošanā. Komisijas novērtējumos ir
aplūkots finansējums, kas vajadzīgs, lai
sasniegtu klimata politikas integrēšanas
mērķi, nevis apmierinātu ar klimata
pārmaiņām saistītās vajadzības.

4

100

Priekšlikumā par KLP laikposmam pēc
2020. gada no 100 % līdz 40 % ir
samazināta koeficienta likme attiecībā uz
maksājumiem, lai segtu dabas vai citus
specifiskus ierobežojumus. Ierosinātā
100 % koeficienta likme saistībām vides
un klimata jomā neatbilst piesardzības
principam.

5

102

X

6.a

103

X

6.b

103

3

Komisija priekšlikumos par KLP
laikposmam pēc 2020. gada un par

269

ĪZ

Ziņojuma
nosaukums

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

Nav īstenots

ERAF/KF pēc 2020. gada ir iekļāvusi ar
klimatu saistītus rezultātu rādītājus. Šīs
jomas aptver vairāk nekā 70 % no
paredzamā ieguldījuma klimata
izdevumos kopējā ES budžetā 2021.–
2027. gadam. Tomēr joprojām ir
jānosaka ar klimatu saistītie rādītāji visās
jomās, kas palīdz sasniegt klimata
mērķus (izņemot KLP un ERAF/KF, par
kuriem ir iesniegti priekšlikumi).
6.c

103

7.a

109

7.b

109

X
X
Komisija ir ierosinājusi palielināt klimata
aspektu integrēšanas mērķi kopējā
lauksaimniecības politikā laikposmam
pēc 2020. gada. Tā arī ierosināja
pastiprināt ar klimatu saistītās prasības,
izmantojot uzlabotus nosacījumus. Lai
gan Komisija ir stingri apņēmusies risināt
klimata pārmaiņu problēmu, šajā posmā
joprojām nav skaidrs, vai tas veicinās
klimatrīcības izdevumu pieaugumu.

270

ĪZ

ĪZ
Nr. 33/2016

Ziņojuma
nosaukums

“Savienības civilās
aizsardzības
mehānisms:
reaģēšanas
koordinācija
katastrofu gadījumā
ārpus ES kopumā ir
bijusi efektīva”

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

1.a

74

X

1.b

74

X

1.c

74

X

1.d

74

X

2.a

74

X

2.b

74

X

2.c

74

X

2.d

74

X

3.a

74

X

3.b

74

X

3.c

74

X

3.d

74

X

4

74

X

5.a

74

X

5.b

74

X

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

Nav īstenots
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ĪZ

ĪZ
Nr. 34/2016

Ziņojuma
nosaukums

“Cīņa pret pārtikas
izšķērdēšanu: iespēja
Eiropas Savienībai
uzlabot pārtikas
apgādes ķēdes
resursu efektivitāti”

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

84

2.a

86

X

2.b

86

X

3.a

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)
ES Pārtikas zudumu un pārtikas
izšķērdēšanas platformas pilnvaru
pagarināšana un izsludinātā Eiropas zaļā
kursa jaunā prioritāte liecina par to, cik
svarīgi ES politikā ir cīnīties pret pārtikas
izšķērdēšanu. Vēl ir jāizstrādā jauns
rīcības plāns, lai gan daži no rīcības plāna
pārejai uz aprites ekonomiku
pasākumiem joprojām turpinās, un
tagad ir paredzams, ka tos pabeigs
2021. gadā.

1

2.c

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

86

EFSA ir iesaistīta turpmāko norādījumu
izstrādē, un dalībvalstis apmainās ar
pieredzi attiecībā uz pārtikas
pārpalikumu pārdali. Dažiem no
sagatavošanā esošajiem norādījumiem
tagad ir atjaunināts pabeigšanas datums
– 31.12.2021.

87

ES norādījumi par pārtikas ziedošanu tika
publicēti 2017. gada oktobrī. Šķiet, ka
politikas un tiesiskā regulējuma
kartēšana un analīze dalībvalstīs ir

Nav īstenots
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ĪZ

Ziņojuma
nosaukums

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

Nav īstenots

apstājusies, un tas liek šaubīties par
atjaunināto pabeigšanas datumu, kas ir
2020. gada 30. jūnijs.

ĪZ
Nr. 35/2016

ĪZ
Nr. 36/2016

“Kā tiek izmantots
budžeta atbalsts, lai
uzlabotu iekšzemes
ieņēmumu
mobilizēšanu
Subsahāras Āfrikā”

“Novērtējums par
2007.–2013. gada
kohēzijas un lauku

3.b

87

X

3.c

87

X

3.d

87

X

1.a

70

X

1.b

70

X

2.a

72

X

2.b

72

X

3

73

X

4

74

X

5

75

X

6

76

X

1

118

2

127

X
Komisijas priekšlikumā laikposmam pēc
2020. gada tika ieviests jauns snieguma
izvērtēšanas mehānisms. Tas ļauj

273

ĪZ

Ziņojuma
nosaukums

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

attīstības programmu
slēgšanas kārtību”

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)
Komisijai izvērtēt, vai programmas mērķi
ir sasniegti, un, ja darbības rezultāti ir
neapmierinoši, noteikt finanšu
korekcijas. Attiecībā uz ELFLA Komisija
neaprēķina atlikušā riska īpatsvaru
programmas līmenī, ņemot vērā finanšu
korekcijas, kas izriet no atbilstības
revīzijām. Tādējādi nav pārliecības, ka
programmas atlikušo kļūdu īpatsvars
nepārsniedz būtiskuma līmeni.

127

Nav paredzēts īpašs ziņojums par
sasniegtajiem rezultātiem un slēgšanas
galīgo iznākumu visā programmas
periodā.

4

131

Tika panākti daži uzlabojumi, lai
samazinātu attiecināmības periodu
pārklāšanos; tomēr šī pārklāšanās
joprojām daļēji turpināsies. Attiecībā uz
kohēziju dalībvalstīm nav prasību
iesniegt visus slēgšanas dokumentus ne
vēlāk kā sešus mēnešus pēc galīgā
attiecināmības datuma.

6

133

X

7

141

X

3
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7.2. pielikums. 2016. gada ziņojumos formulēto ieteikumu detalizēts statuss – citas revidējamās vienības
ĪZ

ĪZ
Nr. 4/2016

Ziņojuma
nosaukums
“Lai Eiropas Inovāciju
un tehnoloģiju institūts
panāktu cerēto
ietekmi, ir jāmaina
veids, kādā tas sniedz
rezultātus, un atsevišķi
tā koncepcijas
elementi”

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)
2

107

X

3

108

X

4

109

X
Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD)

ĪZ
Nr. 7/2016

“Eiropas Ārējās
darbības dienesta ēku
apsaimniekošana visā
pasaulē”

1

68

2

68

3

70

4

71

X
X
X
ES delegācijas un rezidences ir noslēgušas
dažas vienošanās par līgumu pārskatīšanu
attiecībā uz nomu un nosacījumiem, un
kopumā nosacījumi ir uzlabojušies
salīdzinājumā ar to, kādi tie bija pirms
pieciem gadiem. EĀDD savā budžetā ir
kontrolējis ar ēkām saistīto izdevumu
pieaugumu. Tomēr joprojām nav izveidots
portfeļa pārskats (instrumentu panelis), lai

Nav īstenots
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ĪZ

Ziņojuma
nosaukums

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)
uzraudzītu ES delegāciju un rezidenču
tirgus likmes. Ir vajadzīgi īpaši centieni, lai
aptvertu vismaz 50 visdārgākos nolīgumus,
kas ir spēkā attiecībā uz ES delegāciju
birojiem un rezidencēm.

5

71

6

72

7

72

Tika izstrādāti mērīšanas standarti, kas
jāpiemēro ES delegācijām, un tika
organizētas informatīvas sanāksmes
delegāciju darbiniekiem. Immogest ēku
apsaimniekošanas programmatūra tika
atjaunināta ar datiem, ko ieguva atkārtotos
mērījumos. Tomēr šai programmatūrai
joprojām ir vajadzīgi būtiski uzlabojumi, lai
pilnībā apmierinātu vajadzības, piemēram,
jāiekļauj vairāk informācijas par ēku
izmaksām/nomu, izmantojamo telpu
iedalījumu kategorijās (pēc izmantošanas
veida) un informāciju par kopīgi nomātām
platībām un nomas maksu. Ir jāuzlabo
Immogest saskarnes ar citām datubāzēm,
lai samazinātu vajadzību manuāli ievadīt
datus, kas importēti no citām sistēmām.
X
No 2015. līdz 2019. gadam mēs atzīmējam,
ka EĀDD ir uzlabojis prioritāšu noteikšanu
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ĪZ

Ziņojuma
nosaukums

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)
attiecībā uz veicamajiem būvdarbiem /
noslēdzamajiem darījumiem nākamajos
divos gados. EĀDD joprojām ir jāuzlabo
vidēja termiņa plānošana attiecībā uz
ēkām. Pat ja EĀDD uzskata, ka septiņu gadu
slīdošais plāns aptver ļoti ilgu laikposmu,
būtu jāizstrādā plāns, kas aptver vismaz trīs
līdz četrus gadus, un tā īstenošana būtu
jāuzrauga, īpašu uzmanību pievēršot tā
rezultātiem, izmaksām un laika grafikam.
Šāda vidēja termiņa plānošana ir būtiska,
lai konkrētāk atbalstītu EĀDD ēku
stratēģiju. Būtu labāk jāsaskaņo divi
galvenie plānošanas dokumenti (ēku
stratēģija un vidēja termiņa plānošana).

8

72

Aptuveni 50 % nomas līgumu tagad ir
ietverta pirkšanas iespēja. Uzlabojumi
attiecībā uz informāciju ēku datnēs un
tirgus izpētē ir pozitīvi ietekmējuši lēmumu
pieņemšanu par nomu vai pirkšanu. Tomēr
joprojām nav izstrādāts pārskats par
portfeli un analīze par nomas vai pirkšanas
iespējām, ko ierosina centrālais birojs un
pārvalda centralizēti. Būtu jāizstrādā
metode, ar ko veikt atbilstošu iegādes (tā
vietā lai nomātu) iespēju ekonomisko

Nav īstenots
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ĪZ

Ziņojuma
nosaukums

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)
analīzi, un tai būtu jābalstās uz
piemērotiem rādītājiem, piemēram, neto
pašreizējo vērtību. Viens un tas pats
rādītājs būtu jāpiemēro visiem variantiem;
pirkuma gadījumā jāaplēš un aprēķinā
jāiekļauj aktīva atlikusī (tirgus) vērtība pēc
tā dzīves cikla.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)

ĪZ
Nr. 12/2016

“Aģentūru dotāciju
izlietojums: ne vienmēr
atbilstīgs vai uzskatāmi
efektīvs”

1

53

X

2

54

X

4

56

X

5

57

X
Eiropas Vides aģentūra (EVA)

1

53

X

2

54

X

4

56

X

5

57

X
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)
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ĪZ

Ziņojuma
nosaukums

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

1

53

X

2

54

X

5

57

X

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

Nav īstenots

Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX)
1

53

X

2

54

X

3

55

X

4

56

X

5

57

X
Eiropas Parlaments

ĪZ
Nr. 17/2016

“ES iestādes var darīt
vairāk, lai atvieglotu
piekļuvi to publiskajam
iepirkumam”

1

103

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

7

108

X

9

109

X
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ĪZ

Ziņojuma
nosaukums

Nr.

ĪZ punkts

Pilnībā
īstenots

Īstenots
lielākajā daļā
aspektu

Īstenots dažos aspektos (īss
kopsavilkums par atlikušajiem
uzlabojumiem un nepilnībām)

Eiropas Savienības Padome
1

103

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

7

108

X

9

109

X
Eiropas Centrālā banka

1

103

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

7

108

X

9

109

X
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Papildinājums
Revīzijas pieeja un metodika
1)

Mūsu lietderības revīzijas pieeja ir izklāstīta Lietderības revīzijas rokasgrāmatā, kas
ir publicēta mūsu tīmekļa vietnē. Mēs veicam revīzijas saskaņā ar Augstāko
revīzijas iestāžu starptautiskajiem standartiem (ISSAI) par lietderības revīzijām.

1. DAĻA. 1. nodaļa. Snieguma satvars
2)

Katru gadu mēs aplūkosim citu snieguma satvara aspektu. Šā gada pārskatam
izvēlētais temats ir Komisijas augsta līmeņa ziņojumi par sniegumu, izmantojot
gada pārvaldības un snieguma ziņojumu (AMPR) un programmu pārskatus. Mēs
pārbaudījām, vai Komisijai ir stabils process šo ziņojumu sagatavošanai un vai tie
sniedz skaidru, visaptverošu un līdzsvarotu pārskatu par ES izdevumu programmu
sniegumu.

3)

Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, mēs cita starpā caurskatījām:

4)

a)

gada pārvaldības un snieguma ziņojumu par 2019. gadu un iepriekšējiem
gadiem;

b)

2021. gada budžeta projekta un iepriekšējo gadu budžetu programmu
pārskatus;

c)

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta (AGRI ĢD) un
Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta (REGIO ĢD) gada
darbības pārskatus par 2019. gadu un iepriekšējiem gadiem;

d)

jaunākos un iepriekšējos norādījumus un veidņu kopumus, ko izmanto
programmu pārskatu un gada darbības pārskatu sagatavošanai.

Revīzijas ietvaros mēs veicām revīzijas apmeklējumus Komisijā
(Ģenerālsekretariātā un Budžeta ģenerāldirektorātā (BUDG ĢD), AGRI ĢD un
REGIO ĢD), lai pārbaudītu un apspriestu procedūru izstrādi un darbību attiecībā
uz šādiem aspektiem:
a)

snieguma datu vākšana no dalībvalstīm un to kvalitātes un uzticamības
pārbaude;

281

b)

gada darbības pārskatu, programmu pārskatu un gada pārvaldības un
snieguma ziņojumu sagatavošana, pārskatīšana un pieņemšana.

2. DAĻA. 2.–6. nodaļa. ES izdevumu programmu sniegums
5)

No otrās līdz sestajai nodaļai aplūkoti rezultāti, kas sasniegti ar ES programmām
2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 1.a, 1.b, 2., 3. un 4. izdevumu
kategorijā. Mūsu mērķis bija noteikt, cik lielā mērā ir pieejama attiecīgā snieguma
informācija, un, pamatojoties uz šo informāciju, novērtēt, cik lietderīgas ir bijušas
ES izdevumu programmas.

Mūsu izlase
6)

2014.–2020. gada DFS bija 58 izdevumu programmas. Lai veiktu novērtējumu,
mēs atlasījām deviņas no tām (sk. 1. tabulu). Mēs izvēlējāmies divas programmas
no katras DFS kategorijas (izņemot DFS 3. kategoriju, kura ir vismazākā un kurai
mēs atlasījām tikai vienu programmu). Katrā DFS kategorijā mēs veicām atlasi no
četrām lielākajām programmām (pēc budžeta). Ja bija iespējams, mēs atlasījām
savstarpēji cieši saistītu programmu pārus (1.b, 2. un 3. izdevumu kategorija),
kuriem daļa rezultātu varētu būt kopīgi. Kopā ņemot, deviņas mūsu izraudzītās
izdevumu programmas veido 74 % no visiem maksājumiem, kas veikti līdz
2019. gada beigām salīdzinājumā ar pašreizējās DFS saistībām.

1. tabula. Mūsu izdevumu programmu izlase 2.–6. nodaļai
Nodaļa

DFS kategorija

Atlasītās izdevumu programmas

2

1.a. Konkurētspēja
izaugsmei un
nodarbinātībai

“Apvārsnis 2020”;
Eiropas Stratēģisko investīciju fonds

3

1.b. Ekonomikas, sociālā
un teritoriālā kohēzija

Eiropas Reģionālās attīstības fonds;
Kohēzijas fonds

4

2. Ilgtspējīga izaugsme:
dabas resursi

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds;
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku
attīstībai

5

3. Drošība un pilsonība

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

6

4. Globālā Eiropa

Attīstības un sadarbības instruments;
Eiropas kaimiņattiecību instruments

Avots: ERP.
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7)

Katrai izdevumu programmai ir no viena līdz divdesmit mērķiem (vispārīgi un/vai
konkrēti). Mēs pārbaudījām izdevumu programmu sniegumu, salīdzinot rezultātus
ar šo mērķu izlasi (sk. 2.1., 3.1., 4.1., 5.1. un 6.1. pielikumu). Mēs aptvērām visus
vispārīgos mērķus un tādu konkrēto mērķu izlasi, kas ir būtiski un saistīti ar
vispārīgo mērķi un augstāka līmeņa ES mērķiem.

Izskatītā informācija
8)

9)

Mūsu novērtējuma pamatā ir Komisijas snieguma informācija, tostarp:
a)

2019. gada pārvaldības un snieguma ziņojums;

b)

attiecīgie 2021. gada budžeta projekta programmu pārskati;

c)

attiecīgo ģenerāldirektorātu 2019. gada darbības pārskati;

d)

izvērtējumi, kas attiecas uz programmu sniegumu saskaņā ar pašreizējo un
iepriekšējo DFS;

e)

dažādi snieguma ziņojumi par konkrētām programmām.

Mēs papildinājām šo informāciju ar jaunākajiem konstatējumiem, kas gūti mūsu
revīzijās un pārbaudēs. Mūsu pašu rezultāti nebija pieejami attiecībā uz visiem
izvēlētajiem programmu mērķiem.

10) Mēs pārbaudījām Komisijas snieguma informāciju, lai pārliecinātos par ticamības
iespaidu un atbilstību mūsu konstatējumiem, bet mēs nerevidējām tās
uzticamību.
11) Mēs koncentrējāmies uz nesenāko informāciju par jaunākajām ES izdevumu
programmu redakcijām 2014.–2020. gada DFS ietvaros. Ņemot vērā to, ka šo
programmu ex post novērtējumi tiks sagatavoti tikai labu laiku pēc pašreizējās
DFS perioda beigām un ka starpposma novērtējumi nav pieejami par visām
programmām, mums bieži nācās atsaukties uz iepriekšējo 2007.–2013. gada
DFS programmu snieguma informāciju. To darot, mēs ņēmām vērā izmaiņas
programmu izstrādē un īstenošanā starp abiem periodiem.
Rādītāju analīze
12) Veicot snieguma novērtējumu, Palāta analizēja informāciju, kas iegūta no
snieguma rādītājiem, kuri doti attiecīgajos programmu pārskatos par 2021. gada
budžeta projektu. Mēs arī veicām salīdzināšanu ar iepriekšējiem programmu
pārskatiem.
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13) Uz deviņām mūsu izlasē iekļautajām programmām kopā attiecas 262 rādītāji, kas
ir vairāk nekā uzskaitīts programmu pārskatos. Iemesls ir tāds, ka programmu
pārskatos rādītāji bieži sastāv no diviem vai vairākiem apakšrādītājiem, no kuriem
katram ir atsevišķas bāzes vērtības, mērķrādītāji un sasniegto faktisko vērtību
kopumi. Katru šādu apakšrādītāju mēs uzskaitījām kā atsevišķu rādītāju.
14) Mēs klasificējām visus rādītājus kā ieguldījuma, iznākuma, rezultātu vai ietekmes
rādītājus. Lai gan tiesību akti attiecībā uz dažām programmām ir līdzīgi, Komisija
nav šādi klasificējusi visus savus rādītājus. Dažos gadījumos mūsu klasifikācija,
kuras pamatā ir Komisijas labāka regulējuma pamatnostādnes, var atšķirties no
tās, kas noteikta tiesību aktos.
15) Mūsu veiktā rādītāju analīze ietvēra mērķrādītāja sasniegšanas progresa aprēķinu,
katrā gadījumā izmantojot attiecīgo bāzes vērtību (sk. 2. tabulu). Tas bija
iespējams tikai tad, kad bija pieejami skaitliski dati par bāzes vērtību, mērķrādītāju
un jaunākajām faktiskajām vērtībām.

2. tabula. Kā aprēķina virzību uz mērķrādītāju (no bāzes vērtības)
Bāzes
vērtība
20

Jaunākā
faktiskā vērtība

Mērķrādītājs

40

70

Aprēķināšana
(40–20)/(70–20)

Virzība uz
mērķrādītāju
40 %

Avots: ERP.

16) Turklāt mēs novērtējām, vai katrs rādītājs ir “uz pareizā ceļa”, lai sasniegtu
mērķrādītāju, un grafiski izklāstījām šo informāciju rādītāju apskatos
(sk. 3. tabulu).

3. tabula. Grafiska analīze par to, vai rādītāji ir “uz pareizā ceļa”
Simbols

Nozīme

Komentāri

“Uz pareizā ceļa”

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, ir
paredzams, ka rādītājs laikus sasniegs
mērķrādītāju.

“Uz pareizā ceļa”;
nav skaitliska
mērķrādītāja

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, ir
paredzams, ka rādītājs laikus sasniegs
mērķrādītāju.
Mērķrādītājs nav izteikts skaitļos, bet ir
pietiekami konkrēts, lai novērtētu tā
sasniegšanas iespējamību.
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Simbols

Nozīme

Komentāri

“Nav uz pareizā
ceļa”

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, NAV
paredzams, ka rādītājs laikus sasniegs
mērķrādītāju.

“Nav uz pareizā
ceļa”;
nav skaitliska
mērķrādītāja

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, NAV
paredzams, ka rādītājs laikus sasniegs
mērķrādītāju.
Mērķrādītājs nav izteikts skaitļos, bet ir
pietiekami konkrēts, lai novērtētu tā
sasniegšanas iespējamību.

Nav skaidrs

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav
iespējams pārliecinoši apgalvot, ka rādītājs
varētu vai nevarētu sasniegt mērķrādītāju.

Nav skaidrs;
nav skaitliska
mērķrādītāja

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav
iespējams pārliecinoši apgalvot, ka rādītājs
varētu vai nevarētu sasniegt mērķrādītāju.
Nav skaitliska mērķrādītāja.

Avots: ERP.

17) 4. tabulā ir sniegti piemēri tam, kā mēs novērtējām, vai konkrētais rādītājs ir bijis
“uz pareizā ceļa”, lai sasniegtu mērķrādītāju, un izskaidroti mūsu kritēriji. Mēs šos
kritērijus nepiemērojām automātiski, bet pa vienam pārbaudījām rādītājus,
pamatojoties uz pieejamo informāciju, apvienojumā ar profesionālu spriedumu.

4. tabula. Piemēri mūsu novērtējumam par to, vai rādītāji ir “uz pareizā
ceļa”
Programmu pārskatos
sniegtā informācija
Bāzes vērtība (2013. g.):
50
Mērķrādītājs (2023. g.):
150
Starpposma mērķis
(2018. g.): 100
Jaunākā vērtība
(2018. g.): 90
Iepriekšējās vērtības:
(2017. g.): 80; (2016. g.):
70

Mūsu
novērtējums

NAV UZ
PAREIZĀ CEĻA

Kritēriji un pamatojums

Kritērijs: ja ir starpposma mērķis
gadam, par kuru mums ir jaunākie
dati, rādītājs ir “uz pareizā ceļa”, ja
starpposma mērķis ir sasniegts.
Pamatojums: nav starpposma mērķa.
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Programmu pārskatos
sniegtā informācija
Bāzes vērtība (2013. g.):
50
Mērķrādītājs (2023. g.):
150
Starpposma mērķis
(2019. g.): 100
Jaunākā vērtība
(2018. g.): 90
Iepriekšējās vērtības:
(2017. g.): 80; (2016. g.):
70

Bāzes vērtība (2013. g.):
50
Mērķrādītājs (2023. g.):
150
Starpposma mērķis: nav
Jaunākā vērtība
(2018. g.): 80
Iepriekšējās vērtības:
(2017. g.): 75; (2016. g.):
70, (2015. g.): 60;
(2014. g.): 55

Bāzes vērtība (2013. g.):
50
Mērķrādītājs (2023. g.):
150
Starpposma mērķis: nav
Jaunākā vērtība
(2018. g.): 80
Iepriekšējās vērtības:
(2017. g.): 63; (2016. g.):
55, (2015. g.): 52;
(2014. g.): 51

Mūsu
novērtējums

UZ PAREIZĀ
CEĻA

NAV UZ
PAREIZĀ CEĻA

Kritēriji un pamatojums
Kritērijs: ja nav starpposma mērķa
gadam, par kuru mums ir jaunākie
dati, bet ir starpposma mērķis citam
gadam, rādītājs ir “uz pareizā ceļa”, ja
līdz šim panāktais progress ir bijis
saskaņā ar minēto starpposma mērķi.
Pamatojums: ņemot vērā stabilo
virzību uz mērķrādītāja sasniegšanu
2016.–2018. gadā, 2019. gada
mērķrādītājs, visticamāk, tiks
sasniegts.
Kritērijs: ja starpposma mērķa nav,
rādītājs ir “uz pareizā ceļa” tad, ja līdz
šim panāktais progress kopumā atbilst
lineārai virzībai no bāzes vērtības uz
mērķrādītāju vai ja līdz šim faktiskās
vērtības uzrāda “eksponenciālāku”
progresa profilu ar lēnu sākumu un
paātrinājumu turpmākajos gados.
Pamatojums: virzība uz mērķrādītāja
sasniegšanu ir 30 %, kas ir ievērojami
zemāk par 50 % lineāro vērtību, kuru
varētu sagaidīt īstenošanas
vidusposmā, un līdz šim faktiskās
vērtības neuzrāda paātrinājumu.

UZ PAREIZĀ
CEĻA

Kritērijs: ja starpposma mērķa nav,
rādītājs ir “uz pareizā ceļa” tad, ja līdz
šim panāktais progress kopumā atbilst
lineārai virzībai no bāzes vērtības uz
mērķrādītāju vai ja līdz šim faktiskās
vērtības uzrāda “eksponenciālāku”
progresa profilu ar lēnu sākumu un
paātrinājumu turpmākajos gados.
Pamatojums: virzība uz mērķrādītāja
sasniegšanu ir 30 %, kas ir ievērojami
zemāk par 50 % lineāro vērtību, kuru
varētu sagaidīt īstenošanas
vidusposmā. Tomēr līdz šim reģistrētās
faktiskās vērtības skaidri liecina par
paātrinājumu, kas, ja to saglabās,
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Programmu pārskatos
sniegtā informācija

Mūsu
novērtējums

Kritēriji un pamatojums
norāda uz to, ka, visticamāk,
mērķrādītājs tiks sasniegts.

Bāzes vērtība (2013. g.):
50
Mērķrādītājs (2023. g.):
palielināties
Starpposma mērķis: nav
Jaunākā vērtība:
(2018. g.): 60
Iepriekšējās vērtības:
(2017. g.): 56; (2016. g.):
55, (2015. g.): 52;
(2014. g.): 51
Bāzes vērtība (2013. g.):
50
Mērķrādītājs (2023. g.):
nemainīties
Starpposma mērķis: nav
Jaunākā vērtība
(2018. g.): 40
Iepriekšējās vērtības:
(2017. g.): 46; (2016. g.):
49, (2015. g.): 52;
(2014. g.): 51

Bāzes vērtība (2013. g.):
50
Mērķrādītājs (2023. g.):
150
Starpposma mērķis: nav
Jaunākās vērtības:
(2018. g.): 90

Kritērijs: ja nav skaitliska mērķrādītāja,
rādītājs ir “uz pareizā ceļa” tad, ja
mērķrādītāja nosacījumi līdz šim ir
sasniegti vai, iespējams, tiks sasniegti.

UZ PAREIZĀ
CEĻA;
NAV
Pamatojums: skaitļos neizteiktais
SKAITLISKA
mērķrādītājs ir “palielināties”, un visas
MĒRĶRĀDĪTĀJA
līdz šim reģistrētās vērtības ir virs
bāzes vērtības, tādējādi izpildot
mērķrādītāja nosacījumus.

NAV UZ
PAREIZĀ CEĻA

NAV SKAIDRS;
NAV
SKAITLISKAS
MĒRĶVĒRTĪBAS

Kritērijs: ja mērķrādītājs nav izteikts
skaitļos, rādītājs ir “uz pareizā ceļa”, ja
mērķrādītāja nosacījumi ir sasniegti
vai, iespējams, tiks sasniegti.
Pamatojums: mērķrādītājs ir
“nemainīties”, t. i., ir vienāds ar bāzes
vērtību, bet jaunākā faktiskā vērtība ir
par 20 % zemāka nekā bāzes vērtība.
Kritērijs: ja starpposma mērķa nav,
rādītājs ir “uz pareizā ceļa” tad, ja līdz
šim panāktais progress kopumā atbilst
lineārai virzībai no bāzes vērtības uz
mērķrādītāju vai ja līdz šim faktiskās
vērtības uzrāda “eksponenciālāku”
progresa profilu ar lēnu sākumu un
paātrinājumu turpmākajos gados.
Pamatojums: virzība uz mērrādītāja
sasniegšanu ir 40 %, kas ir
10 procentpunktus zemāka par 50 %
lineāro vērtību, kuru varētu sagaidīt
īstenošanas vidusposmā. Nav pieejami
citi dati, kas parādītu, vai virzība uz
mērķrādītāju ir bijusi lineāra vai
eksponenciālāka.
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Programmu pārskatos
sniegtā informācija

Mūsu
novērtējums

Kritēriji un pamatojums

Bāzes vērtība (2013. g.):
50
Mērrādītājs: nav
definēts
Starpposma mērķis: nav
Jaunākā vērtība
(2018. g.): 90

NAV SKAIDRS;
Pamatojums: ja mērķrādītāja nav,
NAV
nevar novērtēt, vai rādītājs ir “uz
SKAITLISKA
pareizā ceļa”.
MĒRĶRĀDĪTĀJA

Bāzes vērtība (2013. g.):
50
Mērķrādītājs (2023. g.):
150
Starpposma mērķis
(2019. g.): 100
Jaunākā vērtība: nav
datu

Pamatojums: ja mērķrādītāja nav,
nevar novērtēt, vai rādītājs ir “uz
pareizā ceļa”.

NAV SKAIDRS

Avots: ERP.

18) Mūsu rādītāju analīzes pamatā ir Komisijas dati, kurus neesam revidējuši. Mūsu
novērtējums par to, vai rādītāji ir “uz pareizā ceļa”, ir saistīts ar mūsu veikto
analīzi par varbūtību, ka konkrētais rādītājs sasniegs mērķrādītāju. Tomēr šajā
analīzē nav ietverts ne rādītāja nozīmīgums attiecībā uz programmas mērķiem un
darbībām, ne mērķrādītāja vērienīguma līmenis. Piemēram, saskaņā ar
programmu īstenotās darbības var neietekmēt rādītāju vai tas var nebūt saistīts ar
programmas mērķi, un tā mērķrādītājs var nebūt pietiekami vērienīgs. Tāpēc
rādītāji paši par sevi ne vienmēr atspoguļo programmas mērķu sasniegšanu.
Programmas snieguma pilnīga analīze ietver rādītāju datu analīzi kopā ar citu
kvantitatīvu un kvalitatīvu informāciju.
19) Tomēr uzskatām, ka rādītāji kopumā veido ieskatu konkrētos programmu
snieguma aspektos. Pārskata 2.–6. nodaļā ir sniegts grafisks rādītāju apskats.
Turklāt 1. nodaļā un attiecīgā gadījumā rādītāju apskatiem pievienotajā tekstā ir
izklāstīti rādītāju informatīvās vērtības ierobežojumi.
Darījumu snieguma pārbaude
20) Vēl viena revīzijas daļa bija programmu snieguma novērtēšana, izmantojot
darījumu izlasi, kuru pārbaudījām, strādājot pie ticamības deklarācijas. Mēs
pārbaudījām, vai šie darījumi atbilst attiecīgajiem programmas mērķiem un vai tie
var panākt snieguma mērķrādītājus.
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3. DAĻA. 7. nodaļa. Ieteikumu īstenošanas pārbaude
21) Mūsu īpašo ziņojumu ieteikumu īstenošanas pārbaude ir uzdevums, kas
atkārtojas. Septītajā nodaļā mēs analizējam, cik lielā mērā ir īstenoti 2016. gadā
publicētajos īpašajos ziņojumos sniegtie ieteikumi. Mēs iedalām ieteikumus kā
“pilnībā īstenotus”, “īstenotus lielākajā daļā aspektu”, “īstenotus dažos aspektos”
vai tādos, kas “nav īstenoti”.
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Iestāžu atbildes uz Eiropas Revīzijas
palātas Pārskatu par ES budžeta
sniegumu – stāvoklis 2019. gada beigās
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Saturs
Lappuse

1. nodaļa

Snieguma satvars
Eiropas Komisijas atbildes

2. nodaļa

Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai
Eiropas Komisijas atbildes

3. nodaļa

324

Globālā Eiropa
Eiropas Komisijas atbildes

7. nodaļa

314

Drošība un pilsoniskums
Eiropas Komisijas atbildes

6. nodaļa

308

Dabas resursi
Eiropas Komisijas atbildes

5. nodaļa

300

Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija
Eiropas Komisijas atbildes

4. nodaļa

291

334

Ieteikumu īstenošanas pārbaude
Eiropas Komisijas atbildes
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KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS PĀRSKATU PAR ES
BUDŽETA SNIEGUMU — STĀVOKLIS 2019. GADA BEIGĀS
“1. NODAĻA — SNIEGUMA SATVARS”

IEVADS
Komisija piešķir visaugstāko prioritāti ES izdevumu programmu sniegumam un ir apņēmusies
nodrošināt kvalitatīvu informāciju par sniegumu. Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Revīzijas palātas
ieguldīto darbu attiecībā uz ES budžeta sniegumu, kā arī palātas pozitīvo vērtējumu par
uzlabojumiem, ko Komisija ir ieviesusi savos ziņojumos par ES budžeta sniegumu. Komisija nākotnē
turpinās pilnveidot šo sistēmu, tostarp īstenojot ieteikumus par uzlabojamām jomām, kuras Revīzijas
palāta ir norādījusi šajā pārskatā. Nostiprinātais un racionalizētais daudzgadu finanšu shēmas
snieguma satvars laikposmam no 2021. gada līdz 2027. gadam ir viena no galvenajām iespējām, kā
panākt turpmāku progresu, pamatojoties uz gūto pieredzi.
Galvenie pēdējos gados veikto uzlabojumu piemēri ir snieguma informācijas noformēšana
sintētiskākā un lasītājam saprotamākā programmu izpildes pārskata (PPO) dokumentā, PPO
integrēšana, pievienojot to kā pielikumu gada pārvaldības un snieguma ziņojumam (AMPR) un
tādējādi sasaistot budžeta un budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras, sistemātisks programmu
snieguma novērtējums programmu pārskatos un PPO un fakts, ka ziņojumi ir kļuvuši līdzsvarotāki,
proti, tajos uzsvērti gan panākumi, gan uzlabojamās jomas.
Šā pārskata 2.–6. nodaļā sniegts Revīzijas palātas novērtējums par deviņu atlasīto izdevumu
programmu sniegumu 2019. gada beigās. Komisija uzskata, ka programmas lielā mērā veicina ES
prioritāšu un mērķu sasniegšanu. Pieejamā kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par sniegumu
2019. gada beigās liecina, ka programmas sekmīgi virzās uz plānošanas perioda sākumā noteikto
mērķvērtību sasniegšanu. Īstenošana paātrinās, jo īpaši attiecībā uz Eiropas strukturālajiem un
investīciju fondiem, kuru mērķvērtības ir noteiktas līdz 2023. gadam. Galīgie secinājumi par
programmu sniegumu būs iespējami tikai pēc programmu slēgšanas, pamatojoties uz galīgajiem
novērtējumiem.
1.3. Komisija publicē daudz ziņojumu par sniegumu kopumā. Lielākajā daļā 1.1. attēlā norādīto īpašo
ziņojumu galvenā uzmanība ir pievērsta ES budžeta sniegumam.
Pirmā aizzīme — gada pārvaldības un snieguma ziņojuma 1. sadaļā sniegts augsta līmeņa pārskats par
ES budžeta sniegumu, pievēršoties galvenajām programmām.
Šogad ziņojums ir papildināts ar plašāku informāciju par katras programmas sniegumu “Programmu
izpildes pārskatā” (1. pielikums). Pārskatā ir apkopota galvenā informācija par sniegumu, kas sniegta
2021. gada budžeta sākotnējam projektam pievienotajos programmu pārskatos.
Pirmā aizzīme — 2. sadaļā par iekšējo kontroli un finanšu pārvaldību tiek ziņots par Komisijas
veiktajiem pasākumiem, lai nodrošinātu ES budžeta finanšu pareizu pārvaldību.
Otrā aizzīme — programmu pārskatos tiek ziņots par izdevumu programmu sniegumu, izmantojot gan
kvantitatīvo informāciju, ko sniedz snieguma rādītāji, gan kvalitatīvo informāciju. Lai izprastu
programmas sniegumu, būtiska ir kvalitatīvā informācija, tostarp: politiskais un ekonomiskais
konteksts, plānošanas cikla posms, kurā programma atrodas, un to elementu noteikšanu, kurus
Komisija nevar kontrolēt un kuri ietekmē programmas sniegumu.
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1.4. Attiecībā uz 1.1. pielikumu par 2016. gadā sniegtā 5. ieteikuma izpildi kopš 2017. gada centrālie
dienesti gada darbības pārskatu (GDP) instrukcijās ir iekļāvuši pienākumu saviem dienestiem atklāt
visu snieguma datu avotus un veikt šo datu ticamības novērtējumu. Dati, kas tiek uzskatīti par
neuzticamiem, jāatmet, izņemot gadījumus, kad dienesti tos uzskata par nepieciešamiem, lai
nodrošinātu dažus konteksta elementus. Šādos gadījumos pārredzamības labad dienestiem būtu
jāiekļauj atruna par šo snieguma datu kvalitāti. Komisija ir apņēmusies veikt turpmākus uzlabojumus
programmu pārskatos, kā norādīts Komisijas atbildēs uz šo ziņojumu.
Attiecībā uz 1.1. pielikumu par 2016. gadā sniegtā 6. ieteikuma izpildi Komisija daļēji pieņēma
ieteikumu, kaut arī tās vispārējā klātbūtne tīmeklī nesen tika reorganizēta, pārveidojot to portāla
struktūrā, tostarp tīmekļa vietnes, kuras satur informāciju par sniegumu.
Komisija veica īpašus uzlabojumus attiecībā uz snieguma informācijas noformējumu tiešsaistē 1. Šie
uzlabojumi attiecās uz tādām jomām kā satura reorganizācija, lai nodrošinātu lietotājam ērtāku
piekļuvi ar sniegumu un rezultātiem saistītiem dokumentiem, labāki stratēģisko un pārskatu
dokumentu apraksti, labāka meklēšanas funkcija garos snieguma dokumentu sarakstos, kā arī
informācijas arhitektūras, marķējumu un saišu uzlabojumi.
Veiktie pasākumi atspoguļo saprātīgu un atbildīgu resursu izmantošanu, ņemot vērā snieguma
informācijas mērķauditorijas lielumu. Komisijas klātbūtne tīmeklī un tiešsaistē sniegtā informācija
nepārtraukti mainās, pamatojoties uz testēšanu, lietotāju vajadzībām, organizatoriskajiem mērķiem un
tehnoloģijām.
AUGSTA LĪMEŅA SNIEGUMA ZIŅOJUMU SAGATAVOŠANA
1.7. Trešā aizzīme — 2013. gadā publicētajos programmu pārskatos attiecībā uz 2014. gada budžeta
projektu netika atspoguļots 2007.–2013. gada programmu sniegums, jo notika pāreja no darbības
pārskatiem (kas aptver laikposmu no 2007. gada līdz 2013. gadam) uz programmu pārskatiem (kas
aptver laikposmu no 2014. gada līdz 2020. gadam).
1.11. Budžeta apkārtrakstā ģenerāldirektorātiem tiek sniegti sīki paskaidrojumi par
PPO
sagatavošanas darbības posmiem (4.12. sadaļa). Kā minēts 1.6. punktā, PPO nodrošina programmu
pārskatos sniegtās informācijas kopsavilkumu, attiecībā uz ko budžeta apkārtraksts sniedz detalizētas
instrukcijas. Turklāt centrālie dienesti apspriež ar Komisijas dienestiem PPO sagatavošanu budžeta
sēdēs par budžeta projekta sagatavošanu.
1.12. Metodoloģiskajā piezīmē ir skaidri noteikti PPO dokumentā izklāstīto rādītāju atlases kritēriji:
•
•

datu pieejamība;
rādītāja atbilstība konkrētajiem programmas mērķiem un pasākumiem.

Dažādās programmās pastāv dažādas progresa atšķirības starp pilnīgu programmas pārskatu rādītāju
sarakstu un PPO dokumentā izvēlētajiem rādītājiem (dažos gadījumos — no negatīvām līdz
pozitīvām atšķirībām).
PPO ietver tikai tādus rādītājus, par kuriem ir pieejami vajadzīgie dati, lai aprēķinātu rādītāju virzību
uz mērķvērtību. Šī prasība izskaidro starpību, kas rodas programmu pārskatu un PPO aprēķinos
attiecībā uz to rādītāju īpatsvaru, kuriem ir “atbilstīga virzība”.
1.14. Komisija atzīst, cik svarīga ir pamatota un uzticama informācija par sniegumu, un ir apņēmusies
nodrošināt kvalitatīvu informāciju par sniegumu.
1
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Lai gan Komisija nespēj pilnīgi kontrolēt vai garantēt snieguma informācijas ticamību, tā ir veikusi
pasākumus, lai mazinātu saistītos riskus.
1.15. Dažādos snieguma ziņojumos sniegto datu pamatā ir jaunākā informācija, kas pieejama
ziņojumu sniegšanas brīdī. Ja kļūst pieejami atjaunināti skaitļi, kas cita starpā atspoguļo laika nobīdi
dalībvalstu vai citu trešo pušu veiktajā datu vākšanā, tie tiek norādīti nākamajā programmu pārskatu
kopumā. Šādi atjauninājumi ir raksturīgi datu vākšanai sarežģītā un strauji mainīgā vidē.
1.17. Pamatojoties uz Kopīgo noteikumu regulas (ES) 1303/2013 20.–22. pantu, Eiropas
Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai (ELFLA) tika piemērota darbības rezerve tāpat kā citiem
ESI fondiem.
Lauksaimniecības un lauku attīstības ĢD uzsvēra starpposma vērtību un ar to saistīto ziņojumu
stabilitātes un ticamības nodrošināšanu. Process tika skaidrots Lauku attīstības komitejā gadu pirms
snieguma pārskatīšanas. Turklāt AGRI ĢD ciešā dialogā ar dalībvalstīm rūpīgi pārbaudīja snieguma
satvara rādītājus un ziņošanu par tiem.
1.18. Pirmā aizzīme — revīzija tika veikta kopīgās uzraudzības un novērtēšanas sistēmas (CMEF)
ieviešanas agrīnā stadijā. Pēc turpmākās revīzijas Iekšējās revīzijas dienests atzinīgi novērtēja
Lauksaimniecības un lauku attīstības ĢD plašo darbu, sagatavojot kopējo lauksaimniecības politiku
(KLP) 2021.–2027. gadam un ar to saistīto snieguma uzraudzības un izvērtēšanas sistēmu (PMEF) ar
pozitīvu papildu ietekmi uz pašreizējo uzraudzību un ziņošanu saistībā ar KLP 2014.–2020. gadam.
Otrā aizzīme — Komisija norāda, ka, atbildot uz trim Iekšējās revīzijas dienesta (IRD) ieteikumiem,
kas tika iekļauti tā revīzijas ziņojumā par snieguma uzraudzību, revidētie ģenerāldirektorāti
sagatavoja rīcības plānu, kuru Komisijas Iekšējās revīzijas dienests pieņēma 2020. gada 2. martā.
Par diviem ieteikumiem Reģionālās politikas ģenerāldirektorātam (vienu ļoti svarīgu un vienu
svarīgu) jau tika 2020. gada jūlijā ziņots Iekšējās revīzijas dienestam, ka tie tikuši ieviesti, un trešais
(ļoti svarīgs) ieteikums tiks pilnīgi ieviests līdz 2022. gada beigām, kā noteikts rīcības plānā.
1.19. Iepriekšējs (ex-ante) novērtējums (jeb ietekmes novērtējums) atbalsta jaunas finanšu
programmas un instrumentus, savukārt retrospektīvajā (ex-post) novērtējumā tiek izvērtēta pašreizējo
programmu un instrumentu darbība (saskaņā ar labāka regulējuma vadlīnijām un rīkkopu — rīks
Nr. 10 un rīks Nr. 43). Novērtējums ir pierādījumos pamatots izvērtējums par to, cik lielā mērā
pašreizējā intervence ir efektīva, lietderīga, atbilstoša pašreizējām vajadzībām, saskaņota gan iekšēji,
gan ar citām ES intervencēm un radījusi ES pievienoto vērtību. Būtiskākā ietekme tiek vērtēta ex-ante
un ex-post novērtējumos. Tas, cik lielā mērā var izvērtēt politisku pasākumu ietekmi, ir atkarīgs no
novērtēšanas laika un būtības, kā noteikts tiesiskajā pamatā, un bieži vien no dalībvalstu un citu
partneru vai organizāciju sniegtajiem datiem.
1.22. Komisija ir apņēmusies nodrošināt, ka par sniegumu tiek ziņota kvalitatīva informācija, kurai
tiek pievērsta ievērojama uzmanība instrukcijās un snieguma ziņojumu sagatavošanā. Lai gan
Komisija paļaujas un turpinās paļauties uz dalībvalstīm un citām pusēm, lai sniegtu ticamu un
savlaicīgu informāciju par sniegumu, Komisijas dienestiem tiek uzdots nodrošināt, ka par jebkādām
ticamības problēmām tiek ziņots pārredzamā veidā.
1.23. Dati, kas tiek uzskatīti par neticamiem, netiek iekļauti AMPR. Attiecībā uz programmu
pārskatiem Komisijai jāziņo par visiem snieguma rādītājiem, kas noteikti programmas tiesību aktos.
Paredzams, ka tiks identificēti datu avoti un atzīmētas visas ticamības problēmas, un šī prasība
turpmāk tiks skaidrāk izklāstīta budžeta apkārtraksta pastāvīgajos norādījumos.
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AUGSTA LĪMEŅA SNIEGUMA ZIŅOJUMU KVALITĀTE
1.24. Programmu pārskatos iekļautie snieguma rādītāji ir definēti to pamatā esošajos tiesību aktos.
Pastāv daži programmu darbības aspekti, kurus rādītāji nevar atspoguļot vai atspoguļo daļēji tiem
raksturīgo ierobežojumu dēļ. Tomēr Komisija kopumā uzskata, ka visi rādītāji ir svarīgi, lai novērtētu
programmu sniegumu.
Saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1046 (Finanšu regulu) Komisijai programmu pārskatos jāziņo par
visiem rādītājiem, kas noteikti izdevumu programmu tiesiskajā pamatā, par kuru vienojušies Eiropas
Parlaments un Padome, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumiem.
1.25. Programmu pārskatos un 2021. gada budžeta projekta PPO dokumentā Komisija ir vēl vairāk
uzlabojusi snieguma informācijas kvalitāti, piemēram:
•
•

mērķvērtību sasniegšanas aprēķinā PPO iekļāvusi bāzes vērtības (ja nepieciešams) un
izmantojusi konsekventāku pieeju formulu izmantošanā.

Komisija norāda, ka jāņem vērā īstenošanas iespēju un izmaksu apsvērumi, kā arī fakts, ka
nepieciešams, lai dalībvalstis un atbalsta saņēmēji apņemtos laikus iesniegt augstas kvalitātes datus.
Pirmā aizzīme — tiešo rezultātu rādītājiem ir tieša saistība ar intervenci, tāpēc tie ir galvenie rādītāji
programmas snieguma pārraudzībai.
Atbilstošā rādītāju veidu (ieguldījuma un tiešo rezultātu, koprezultāta, ietekmes) kombinācija ir
atkarīga no programmas īpašībām.
Otrā aizzīme — plašāka informācija par sniegumu kļūst pieejama, tuvojoties daudzgadu finanšu
shēmas (DFS) 2014.–2020. gada cikla beigām, jo īpaši attiecībā uz koprezultāta un ietekmes
rādītājiem. Fakts, ka snieguma informācijas pieejamība pirmajos gados ir ierobežotāka, atspoguļo
dažādo snieguma rādītāju veidu kombināciju. Ne visi rādītāji ik gadu tiek atjaunināti datu vākšanas
vai citu strukturālu problēmu dēļ. Tas ir vairāk saistīts ar šo rādītāju specifiku, nevis kvalitāti.
Attiecībā uz 2021. gada budžeta projektu tikai 1 % rādītāju nav pieejami dati un 6 % rādītāju
informācija ir vecāka par 2 gadiem.
Trešā aizzīme — Komisija uzskata, ka pastāv vairāki kvalitatīvi mērķi, kurus var pārvērst
kvantitatīvos mērķos. Tā ir izdarīts, piemēram, Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF)
rādītāju PPO dokumentā. Šī pieeja samazina procentuālo rādītāju skaitu, attiecībā uz kuriem nav
iespējams aprēķināt virzību uz mērķvērtību.
Ceturtā aizzīme — dažām programmām, piemēram, dalītās pārvaldības ietvaros, mērķu pārskatīšana
ir normāls process, lai reaģētu uz sociāli ekonomiskajiem apstākļiem dalībvalstīs vai uz izmaiņām
finanšu piešķīrumā.
Attiecībā uz 1.6. tabulu — pirmo reizi pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” 2
tiesiskajā pamatā ir noteikts obligāto galveno snieguma rādītāju saraksts, kas jāizmanto programmas
novērtēšanas un uzraudzības sistēmā. 2015. gadā, vienu gadu pēc programmas sākuma, un cenšoties
nodrošināt pēc iespējas lielāku pārredzamību, Komisija publicēja visaptverošu pārskatu 3 par visiem
programmas “Apvārsnis 2020” rādītājiem. Tajā tika sniegtas definīcijas, aprēķināšanai nepieciešamo
datu veids un avots, bāzes vērtības, ja tādas ir, un mērķvērtības, kas noteiktas līdz pamatprogrammas
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“Apvārsnis 2020” beigām, atsaucoties arī uz laika nobīdi starp programmas beigām un projektu tiešā
rezultāta un koprezultāta sasniegšanu.
Metodika, lai noteiktu snieguma rādītāju bāzes vērtības un mērķvērtības 2021.–2027. gada daudzgadu
finanšu shēmai, tiks publicēta līdz ar jauno rādītāju sarakstu.
1.26. Komisija uzskata, ka šie mērķi ir savstarpēji saistīti un papildina viens otru. Piemēram, ar
klimatu saistīti mērķi, kas noteikti starptautiskā līmenī, tiek pienācīgi atspoguļoti Savienības
politiskajās prioritātēs un izdevumu programmu mērķos.
1.27. Komisijai ir ilgtermiņa apņemšanās veicināt dzimumu līdztiesību un, pēdējā laikā, īstenot
ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM). Dzimumu līdztiesības jomu atbalsta dažādas ES politikas un
instrumenti, savukārt 45 no 60 pašreizējā plānošanas perioda izdevumu programmām veicina IAM
sasniegšanu. Programmu pārskati satur divas īpašas sadaļas, lai ziņotu par programmu ieguldījumu
attiecīgo prioritāšu sasniegšanā.
Komisija pastāvīgi cenšas uzlabot savus ziņojumus. 2021. gada budžeta projekta vajadzībām IAM
sadaļa tika vēl vairāk nostiprināta, lai sniegtu ilustratīvus piemērus par to, kā katra programma veicina
attiecīgo IAM sasniegšanu, un atspoguļotu politikas saskaņotību starp ES budžeta izveidi un IAM.
Turklāt, kā paziņots Komisijas Dzimumu līdztiesības stratēģijā, Komisija pašlaik strādā pie tādas
sistēmas izstrādes, kas ļaus izsekot ar dzimumu līdztiesību saistītus izdevumus programmas līmenī.
Papildus programmu pārskatiem un AMPR Komisija par šīm prioritātēm ziņo arī citās publikācijās
(piemēram, Eurostat uzraudzības ziņojumā par IAM, tostarp 5. IAM dzimumu līdztiesības jomā).
1.28. Komisija atzinīgi vērtē Revīzijas palātas pozitīvo novērtējumu par PPO iekļaušanu AMPR
pielikumā. Komisija uzskata, ka šis uzlabojums atbalsta saikni starp budžeta izpildes apstiprināšanu
un citām budžeta procedūrām.
1.30. Pirmā aizzīme — pareizas finanšu pārvaldības principi (efektivitāte, lietderība un
saimnieciskums) ir svarīgi Komisijas finanšu pārvaldības aspekti. Tas lielā mērā ir atspoguļots ES
budžeta gada pārvaldības un snieguma ziņojuma 1. un 2. sadaļā.
Efektivitāte tiek izvērtēta, aplūkojot programmas mērķu sasniegšanas līmeni, un tāpēc tā ir plašāk
atspoguļota snieguma ziņojumos. Informācija par programmu saimnieciskumu un lietderību nav
pieejama katru gadu. Šie aspekti lielā mērā izriet no tiesiskā regulējuma, un tos parasti mēra
ilgtermiņā.
1.32. Ārējo faktoru ietekme ir atkarīga no ES izdevumu programmas iezīmēm.
Piemēram, programma “Apvārsnis 2020” darbojas kopumā stabilā vidē, un ārējie faktori to ietekmē
mazāk nekā citas programmas. Tomēr saistībā ar tādām krīzēm kā Covid-19 pandēmija pētniecība un
inovācija bija viena no pirmajām politikas jomām, no kuras tika gaidīta reaģēšana ar visaptverošu
pieeju. Kā norādīts 2021. gada budžeta projekta programmu pārskatā, pamatprogramma
“Apvārsnis 2020” ir demonstrējusi spēju ātri reaģēt uz pandēmijas krīzi, kopumā piesaistot vairāk
nekā 1 miljardu EUR, lai izstrādātu diagnostikas un ārstēšanas metodes un vakcīnas.
1.34. Komisija atzinīgi vērtē Revīzijas palātas pozitīvo secinājumu par snieguma novērtējuma sadaļu
sistemātisku ieviešanu un nākamajos gados turpinās censties ieviest turpmākus uzlabojumus snieguma
ziņojumos.
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1.35. Komisija atzīmē, ka atkarībā no attiecīgās programmas snieguma novērtēšanas sadaļā varētu būt
lietderīgāk pievērsties programmai kopumā vai atsevišķiem programmas virzieniem vai pīlāriem,
kuros ir sagrupēti vairāki konkrēti mērķi.
“Apvārsnis 2020” gadījumā 2021. gada budžeta projekta programmu pārskata snieguma novērtēšanas
sadaļā programmas snieguma analīze ir sagrupēta pa pīlāriem (zinātnes izcilība, vadošā loma
rūpniecībā, sabiedrības problēmas). Tajā ir arī izklāstīti rādītāji un — atkarībā no datu pieejamības —
progress attiecībā uz visu 18 konkrēto mērķu apakšmērķiem un starpposma mērķiem.
2021. gada budžeta projekta Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) programmas pārskatā
ir sniegta kvalitatīva informācija par visiem trim vispārējiem mērķiem un par 1., 2., 3. un 8. konkrēto
mērķi, kā arī kvantitatīva informācija par visiem konkrētajiem mērķiem.
2021. gada budžeta projekta Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) programmas pārskats ietver
jaunāko snieguma rādītāju datu analīzi sadaļās, kas atbilst katram konkrētajam mērķim. Komisija savā
ikgadējā ziņojumā par ES ārējās darbības finansēšanas instrumentu īstenošanu publicē arī
visaptverošu informāciju par sniegumu.
1.36. Kopumā Komisija uzskata, ka programmu pārskatos un PPO sniegtā informācija pietiekamā
mērā atbilst norādījumiem par snieguma sadaļām. Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta šā gada pirmā
uzdevuma izpildē, Komisija centīsies vēl vairāk uzlabot ziņošanu, tostarp par īstenošanas problēmām,
nākamā gada programmu pārskatos un PPO. Tas attiecas gan uz padziļinātas snieguma analīzes
nodrošināšanu ar skaidru un kodolīgu novērtējumu, gan uz informācijas noformējuma racionalizēšanu
visās sadaļās par ieviešanu un snieguma novērtējumu.
1.39. Komisija pauž gandarījumu par Revīzijas palātas secinājumu, ka Komisijas ziņojumi ir kļuvuši
līdzsvarotāki. Komisija uzskata, ka AMPR un programmu izpildes pārskats, kas tagad ir AMPR
neatņemama daļa, sniedz līdzsvarotu priekšstatu par programmu sniegumu, norādot politikas jomas,
kurās var veikt turpmākus uzlabojumus, kā arī gūto pieredzi saistībā ar Komisijas priekšlikumiem
programmu nākamajai paaudzei.
1.5. izcēlums. Līdzsvarotas ziņošanas piemēri programmu pārskatos un PPO
Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” gadījumā programmas pārskatā ir norādītas problēmas, ar kurām
programma saskaras joprojām, piemēram, nepieciešamība uzlabot tirgus izveides inovācijas, mazināt
inovāciju plaisu un veicināt vadošo lomu rūpniecībā. Turklāt ieguldījumi klimata politikā vēl nav
sasnieguši savu mērķi.
SECINĀJUMI UN IETEIKUMI
1.40. Komisija pauž gandarījumu par Revīzijas palātas secinājumu, ka Komisijas ziņojumi par
sniegumu turpina uzlaboties. Tas ietver PPO izveidi un turpmāku integrāciju AMPR, snieguma
novērtējuma sadaļu ieviešanu programmu pārskatos un PPO un to, ka ziņojumi kļūst līdzsvarotāki,
iekļaujot gan pozitīvos, gan negatīvos aspektus.
Komisija centīsies ieviest turpmākus uzlabojumus nākamā gada ziņojumos. Jaunā DFS perioda
pirmajos gados Komisija ziņos par svarīgākajiem 2014.–2020. gada perioda rādītājiem programmu
pārskatos un PPO, kā arī pilnīgu informāciju par 2021.–2027. gada programmām, un AMPR ietvers
informācijas kopsavilkumu.
1.42. Komisija turpinās paļauties uz snieguma informāciju, ko nodrošinājušas dalībvalstis un citi
partneri vai organizācijas, un tādējādi nevar pilnīgi kontrolēt vai garantēt snieguma informācijas
ticamību. Tomēr Komisija piekrīt tam, cik svarīgi ir nepārtraukti uzlabot programmu pārskatos un
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AMPR iekļautās snieguma informācijas kvalitāti. Komisija ir apņēmusies nodrošināt, ka par sniegumu
tiek ziņota kvalitatīva informācija, kurai tiek pievērsta ievērojama uzmanība instrukcijās un snieguma
ziņojumu sagatavošanā.
1.43. Finanšu regula paredz, ka Komisijai jāziņo par visiem rādītājiem, kas iekļauti izdevumu
programmu tiesiskajā pamatā.
Ne visi rādītāji ik gadu tiek atjaunināti datu vākšanas vai citu strukturālu iemeslu dēļ. Tas ir vairāk
saistīts ar šo rādītāju specifiku, nevis kvalitāti. Plašāka informācija par sniegumu kļūst pieejama,
tuvojoties DFS 2014.–2020. gada cikla beigām, jo īpaši attiecībā uz koprezultāta un ietekmes
rādītājiem.
Šogad Komisija turpināja uzlabot snieguma informācijas kvalitāti, piemēram, aprēķinot progresu
mērķvērtības sasniegšanā PPO, iekļaujot bāzes vērtības (ja nepieciešams) un piemērojot
konsekventāku pieeju formulu izmantošanā.
Komisija norāda, ka ir jāņem vērā īstenošanas iespēju un izmaksu apsvērumi, kā arī fakts, ka
nepieciešams, lai dalībvalstis un atbalsta saņēmēji apņemtos laikus iesniegt augstas kvalitātes datus.
1.45. Pareizas finanšu pārvaldības principi (efektivitāte, lietderība un saimnieciskums) ir aplūkoti ES
budžeta gada pārvaldības un darbības pārskata 1. un 2. sadaļā.
Efektivitāte tiek izvērtēta, aplūkojot programmas mērķu sasniegšanas līmeni, un tāpēc tā ir plašāk
atspoguļota snieguma ziņojumos. Informācija par programmu saimnieciskumu un lietderību nav
pieejama katru gadu. Šie aspekti lielā mērā izriet no tiesiskā regulējuma, un tos parasti mēra
ilgtermiņā.
Gada snieguma ziņojumu mērķis nav sniegt visaptverošu un sīki izstrādātu katra programmu
ietekmējošā mērķa un faktora novērtējumu, bet gan sniegt informāciju par programmas darbību
kopumā, brīdinot, ja noteiktiem aspektiem jāpievērš īpaša uzmanība. Šādā kontekstā ārējo faktoru
analīzei gada pārskatos jābūt samērīgai.
Tomēr Komisija atzīst ārējo faktoru nozīmi saistībā ar ietekmi uz programmas kopējo sniegumu. Tā
apzinās nepieciešamību nodrošināt, ka kvantitatīvā analīze tiek papildināta ar galveno kvalitatīvo
aspektu novērtējumu atkarībā no attiecīgās programmas iezīmēm. Ņemot to vērā, Komisijas mērķis
būs nākamo pārskatu cikla programmu pārskatos iekļaut ārējo faktoru sistemātiskāku analīzi.
1.46. Komisija pauž gandarījumu par Revīzijas palātas atzinumu, ka programmas pārskatu un PPO
jaunās snieguma novērtējuma sadaļas ir nozīmīgs pozitīvs solis ceļā uz skaidrākiem, pārredzamākiem
un visaptverošākiem snieguma ziņojumiem. Komisija ir apņēmusies pastāvīgi uzlabot savu ziņojumu
kvalitāti. Šajā gadā gūtā pieredze ļaus Komisijai turpmākajos gados ieviest uzlabojumus šajā jomā.
1.47. Komisija pauž gandarījumu par Revīzijas palātas secinājumu, ka Komisijas ziņojumi ir kļuvuši
līdzsvarotāki. Komisija turpinās censties ieviest uzlabojumus nākamā gada ziņojumos un pielāgos
budžeta apkārtrakstu, pamatojoties uz šogad gūto pieredzi.
1. ieteikums. Komisija pieņem 1. ieteikumu.
Komisija plāno turpināt sniegt informāciju par 2014.–2020. gada programmu pabeigšanu, ņemot vērā
gadu, kuram noteikti programmu galīgie mērķi (daudzos gadījumos tas ir 2023. gads). Lielākā daļa
maksājumu, kas nepieciešami 2014.–2020. gada programmu pabeigšanai, līdz tam būs veikti.
Komisija pārtrauks ziņošanu, tiklīdz saistītā informācija vairs nebūs noderīga. Komisija ziņos arī par
2014.–2020. gada programmu galīgo novērtējumu rezultātiem.
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2. ieteikums. Komisija pieņem 2. ieteikumu.
Komisija ir apņēmusies nodrošināt, ka par sniegumu tiek ziņota kvalitatīva informācija, kurai tiek
pievērsta ievērojama uzmanība instrukcijās un snieguma ziņojumu sagatavošanā. Komisija ir gatava
stiprināt sniegtās informācijas ticamību un kvalitāti, ja iespējams, un skaidri norādīt jebkādas
problēmas saistībā ar programmu pārskatos un AMPR sniegtās informācijas ticamību. DFS 2021.–
2027. gadam ļaus Komisijai turpināt progresu šajā jomā. Tomēr Komisija nevar pilnīgi kontrolēt vai
garantēt citu pušu nodrošinātās snieguma informācijas ticamību.
3. ieteikums. Komisija pieņem 3. ieteikumu.
Komisija atzīmē Regulējuma kontroles padomes (RKP) pārbaudes nozīmi atlasīto novērtējumu
kvalitātes uzlabošanā un to, cik būtiski svarīga attiecībā uz visiem novērtējumiem ir RKP pārbaudes
laikā gūtās pieredzes izplatīšana, lai novērstu iespējamus trūkumus sākotnējā izstrādātajā metodikā.
Komisija atbalstīs šo izplatīšanu, turpinot organizēt apmācību un sniegt iekšējos norādījumus papildus
RKP informatīvajiem pasākumiem.
4. ieteikums. Komisija pieņem 4. ieteikumu.
Komisija uzlabos 2021.–2027. gada DFS vajadzībām sagatavoto snieguma ziņojumu pārredzamību un
kvalitāti, cita starpā informējot par pamatā esošo datu avotiem un mērķvērtību noteikšanai izmantoto
metodiku. Šī informācija tiks iekļauta 2022. gada budžeta projekta dokumentu kopumā.
5. ieteikums. Komisija joprojām ir apņēmusies nodrošināt kvalitatīvu informāciju par sniegumu.
Nākamajos gados tā turpinās censties ieviest turpmākus uzlabojumus, nosakot jaunas instrukcijas un
sagatavojot programmu pārskatus.
a) Komisija piekrīt 5. ieteikuma a) apakšpunktam.
Informācija par programmu saimnieciskumu un lietderību nav pieejama katru gadu. Šie aspekti lielā
mērā izriet no tiesiskā regulējuma, un tos parasti mēra ilgtermiņā.
Komisija pastiprinās ziņošanu par lietderību un saimnieciskumu, kad informācija būs pieejama. Šāda
informācija tiek iekļauta, piemēram, ES budžeta gada pārvaldības un snieguma ziņojuma 1. un
2. sadaļā.
b) Komisija pieņem 5. ieteikuma b) apakšpunktu.
Komisija atzīst ārējo faktoru nozīmi saistībā ar ietekmi uz programmas kopējo sniegumu. Tā apzinās
nepieciešamību nodrošināt, ka kvantitatīvā analīze tiek papildināta ar galveno kvalitatīvo aspektu,
tostarp ārējo faktoru, novērtējumu atkarībā no attiecīgās programmas iezīmēm.
Gada snieguma ziņojumu mērķis ir sniegt informāciju par programmas sniegumu kopumā. Tā
sagatavošanas gaitā Komisija centīsies iekļaut nākamā pārskatu cikla programmu pārskatos
sistemātiskāku analīzi par būtiskiem ārējiem faktoriem, kas var ietekmēt programmu sniegumu, ciktāl
tas ir svarīgi un dati ir pieejami.
c) Komisija pieņem 5. ieteikuma c) apakšpunktu.
Komisija sniedz programmu snieguma novērtējumus programmu pārskatos un PPO.
Turklāt 2022. gada budžeta projekta programmu pārskatos Komisija plāno sistemātiski ziņot par to,
vai snieguma rādītājiem ir atbilstīga virzība, lai sasniegtu mērķvērtības.
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d) Komisija pieņem 5. ieteikuma d) apakšpunktu.
Komisija ir apņēmusies pastāvīgi uzlabot savu snieguma ziņojumu kvalitāti. Šis gads (2021. gada
budžeta projekts) bija pirmā reize, kad programmu pārskatos un PPO tika iekļauta īpaša sadaļa par
snieguma novērtējumu. Pamatojoties uz šā gada pieredzi, Komisija sniegs precīzākus norādījumus un
iekļaus informāciju par labo praksi nākamo gadu budžeta apkārtrakstā, lai vēl vairāk uzlabotu
snieguma novērtējuma sadaļas kvalitāti.
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KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS PĀRSKATU PAR ES
BUDŽETA SNIEGUMU — STĀVOKLIS 2019. GADA BEIGĀS
“2. NODAĻA — KONKURĒTSPĒJA IZAUGSMEI UN NODARBINĀTĪBAI”
IEVADS “APVĀRSNIS 2020”
Gadījumos, kad vairāk ir nepieciešama rīcība ES mērogā un nepietiek tikai ar rīcību valsts vai
reģionālā mērogā, jau vairāk nekā 35 gadus tiek izmantoti ES līmeņa intervences pasākumi, īstenojot
secīgas ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammas. Tās nodrošina iespēju sadalīt riskus un
izvairīties no darbību dublēšanas dažādās valstīs, apvienojot un izmantojot resursus kritiskās masas
sasniegšanai, lai labāk, ātrāk un efektīvāk īstenotu kopīgos mērķus. Minētās programmas ir vērstas uz
to, lai atbalstītu sadarbību un uz izcilību balstītu konkurenci dažādās valstīs — pārvarot ģeogrāfiskās,
nozaru vai disciplinārās robežas.
Pētniecības un inovācijas projekti ir ilgtermiņa centieni, kuru pamatā ir vairāki mēģinājumu un kļūdu
procesi un kuri bieži vien sniedz konkrētus tiešos rezultātus tikai pēc 15–20 gadiem, turklāt tie nereti
atšķiras no sākotnējām idejām un vēlmēm. Tāpēc šo ieguldījumu sniegums ir jāmēra tādā veidā un
termiņā, lai nenoniecinātu pētniecību, kas nav vērsta uz konkrētu mērķi, kā arī riska uzņemšanos un
inovatīvas darbības. Tāpēc šo ieguldījumu iznākuma, rezultātu vai ietekmes rādītāju analīzē ir jāņem
vērā kvalitatīvā informācija.
“Apvārsnis 2020” ir pievilcīga un labi funkcionējoša programma, kas iekšēji ir labi saskaņota un
lieliski atbilst konstatētajām vajadzībām un problēmām, nodrošinot skaidru ES pievienoto vērtību,
pateicoties tās ietvaros veiktajiem uz izcilību balstītajiem pārrobežu sadarbības un mobilitātes
pasākumiem. Ņemot vērā šīs programmas pievilcību un to, ka tā vēršas pie zinātnieku aprindām, tās
īstenošanā rodas zināmas grūtības ievērojamas virsrezervēšanas dēļ.
Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” mērķis ir turpmāka vienkāršošana, vairāk izmantojot
finansēšanu vienreizēja maksājuma veidā un ieviešot racionalizētu un vieglāk izprotamu vidi Eiropas
partnerībām, kurās piedalās dalībvalstis, rūpniecības nozaru pārstāvji, pilsoniskā sabiedrība un
finansējuma fondi. Jaunās DFS ietvaros ierosinātajos kohēzijas politikas noteikumos ir paredzēti
konkrēti nosacījumi par līdzekļu pārvedumu starp ES finansējuma programmām, tādējādi pastiprinot
sinerģijas arī starp programmu “Apvārsnis Eiropa” un kohēzijas politikas fondiem. Visbeidzot,
programma “Apvārsnis Eiropa” ietvers jaunu ietekmes uzraudzības un ziņošanas sistēmu, kuras
pamatā būs skaidri definēti galvenie ietekmes izplatīšanās ceļi un pārskatīts attiecīgo rādītāju,
metodiku un atsauces vērtību kopums.
"APVĀRSNIS 2020"
2.12. Komisija norāda, ka izvēlētie rādītāji ir konteksta rādītāji un tāpēc liecina tikai par programmas
netiešo ietekmi uz vispārīgo mērķi, taču tie netiek izmantoti programmas “Apvārsnis 2020” rezultātu
kā tādu vērtēšanai. Komisija atzīmē programmas “Apvārsnis 2020” nozīmīgumu programmas
“Eiropa 2020” pētniecības un izstrādes mērķrādītāju sasniegšanā. Tomēr tā atgādina, ka uz
programmu “Apvārsnis 2020” var attiecināt mazāk nekā 10 % no kopējiem publiskajiem
ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē ES. Tādēļ šā mērķa sasniegšanai pirmkārt un galvenokārt būtu
vajadzīgi lielāki publiskie un privātie ieguldījumi valsts un reģionālā līmenī.
2.4. attēls. Komisija uzskata, ka kopumā visi snieguma rādītāji, kas iekļauti programmas pārskatos, ir
nozīmīgi, ņemot vērā programmas mērķus.
Nosakot mērķrādītājus DFS perioda sākumposmā, pastāv objektīvais risks, ka programmas darbības
laikā tie var kļūt vieglāk vai grūtāk sasniedzami. Tā iemesls varētu būt faktori, kas ir Komisijas,
dalībvalstu, citu partneru un organizāciju kompetencē, vai ārēji faktori.
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Rādītāji paši par sevi ne vienmēr atspoguļo programmas mērķu sasniegšanu.
Tāpēc tas, ka rādītāja vērtība tuvojas (vai netuvojas) mērķrādītājam, ne vienmēr nozīmē arī to, ka
programma virzās (vai nevirzās) uz tās mērķu sasniegšanu.
Rādītāja dati vienmēr būtu jāanalizē kopā ar citu kvantitatīvu un kvalitatīvu informāciju, lai novērtētu
programmas sniegumu.
2.5. attēls. Komisija norāda, ka trīs izvēlētie rādītāji liecina vienīgi par programmas netiešo ietekmi
uz vispārīgo mērķi.
2.13. Komisija novērtēs rādītāju mērķvērtības, salīdzinot tās ar sasniegumiem, dažus gadus pēc
2020. gada, kad lielākā daļa finansēto darbību būs pabeigta. Atkarībā no rādītāja par starpposma
projekta rezultātiem ne vienmēr tiek pienācīgi vai laikus paziņots, tāpēc šie rezultāti netiek ņemti
vērā, kā starpposma mērķi vai mērķrādītāji.
2.14. Komisija norāda, ka vienkāršošana un īstenošanas uzdevumu deleģēšana izpildaģentūrām
veicināja lielāku programmas efektivitāti.
2.1. izcēlums. Mūsu viedoklis par programmas “Apvārsnis 2020” vienkāršošanas pasākumiem
Komisija uzskata, ka pozitīvie konstatējumi Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ziņojumā apliecina
Komisijas pastāvīgos centienus vienkāršošanas virzienā. Saskaņā ar ERP ieteikumu par turpmāku
vienkāršošanu Komisija ir izveidojusi “Apvārsnis 2020” izmēģinājuma projektu, kura ietvaros
finansējumu piešķir vienreizēja maksājuma veidā, kā arī rīkoja dažādu formātu komunikācijas
kampaņas, piedāvājot saturu, kas paredzēts konkrētai auditorijai, piemēram, MVU un
jaunpienācējiem, kuriem, šķiet, ir augstāka iespējamība kļūdīties, iesniedzot izmaksu deklarācijas.
Jaunās pamatprogrammas 2021.–2027. gadam “Apvārsnis Eiropa” ietvaros tiks ieviestas vēl citas
jaunas iniciatīvas, piemēram, plašāk tiks atzīta vispārizmantota izmaksu uzskaites prakse un vairāk
tiks izmantoti vienkāršoti dotāciju veidi, pamatojoties uz pieredzi un atziņām, kas gūtas, īstenojot
“Apvārsnis 2020” izmēģinājuma projektu saistībā ar finansējuma piešķiršanu vienreizēja maksājuma
veidā. Tajā pašā laikā tiek nodrošināta procedūru nepārtrauktība un konsekvence atbalsta saņēmējiem,
saglabājot principu, ka tiek īstenots vienots noteikumu kopums, un pārbaudīto “Apvārsnis 2020”
finansēšanas modeli.
2.15. Komisija piekrīt viedoklim, ka, programmas ietvaros koncentrējot uzmanību uz sadarbību,
pārrobežu pētniecību un inovācijām, tiek panākta īpaša ES pievienotā vērtība.
2.16. Komisija regulāri ziņoja par grūtībām un zaudētām iespējām, ko rada šāda situācija. Komisija
pauž nožēlu, ka to veiksmīgo priekšlikumu īpatsvars, kuriem tiek piešķirts finansējums, ir zems.
Daļēji tas skaidrojams ar to, ka vairākās dalībvalstīs tika samazināts valsts publiskais ieguldījums
pētniecības un inovācijas jomā. Tajā pašā laikā virsrezervēšana un spēcīgā konkurence, lai saņemtu
dotācijas, ir veids, kā sasniegt izcilību, nodrošinot izvēlēto projektu augsto kvalitāti, kā arī apliecina
programmas pievilcību.
2.17. Izcilības zīmoga ieviešana bija pirmais mēģinājums izveidot konkrētas sinerģijas starp
programmu “Apvārsnis 2020” un fondiem 1. Komisija atgādina, ka izcilības zīmoga atzīšana ir valstu
1
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un reģionālo pārvaldes iestāžu ziņā. Komisijai nav tiesību un nolūka panākt šādu atzīšanu, taču tā
izmanto ikvienu iespēju, lai veicinātu minētā zīmoga izmantošanu. Lai gan iniciatīva ir guvusi
zināmus panākumus, tomēr Komisija piekrīt, ka šī ietekme ir bijusi ierobežota. Komisija arī turpmāk
veicinās sinerģijas starp programmu “Apvārsnis Eiropa” un fondiem, ņemot vērā nākamo Kopīgo
noteikumu regulu.
2.18. Komisija piekrīt viedoklim, ka programmas triju pīlāru struktūra uzlabo programmas ietvaros
veikto darbību saskaņotību. Ņemot vērā programmas “Apvārsnis 2020” starpposma novērtējumā
konstatētās problēmas, programmā “Apvārsnis Eiropa” jo īpaši tika izveidota racionalizēta un vieglāk
izprotama vide, kurā īstenot Eiropas partnerības, kurās piedalās dalībvalstis, rūpniecības nozaru
pārstāvji, pilsoniskā sabiedrība un finansējuma fondi 2. Turklāt ierosinātajos kohēzijas politikas
noteikumos jaunās DFS ietvaros ir paredzēti konkrēti nosacījumi par līdzekļu pārvedumu starp ES
finansējuma programmām un instrumentiem (piem., no ERAF vai ESF+ uz “Apvārsnis Eiropa” un
otrādi), tādējādi pastiprinot sinerģijas starp ES programmām.
2.19. Tā kā ir noslēgta tikai neliela daļa “Apvārsnis 2020” projektu, pagaidām ir grūti sniegt aptverošu
informāciju par programmas lietderīgumu. Tas pakāpeniski notiks turpmāko gadu gaitā. Komisija
norāda, ka ierobežotā pieejamā informācija par programmas “Apvārsnis 2020” iznākumu jau liecina
par virzību uz programmas mērķu sasniegšanu. Pilnīgāka lietderīguma izvērtēšana tiks veikta
programmas “Apvārsnis 2020” ex post novērtēšanas ietvaros, kas paredzēta 2023. gadā, un tajā tiks
novērtēta arī šīs programmas priekšteces — Septītās pamatprogrammas — ilgtermiņa ietekme,
pamatojoties uz kvantitatīvu un kvalitatīvu analīzi.
2.25. Komisija piekrīt, ka, iespējams, patentu pieteikumu skaita mērķrādītājs, balstoties uz Septītās
pamatprogrammas starpposma datiem, ir noteikts pārāk augsts. Pat ja piešķirto patentu skaits ir labāks
darbības rezultātu rādītājs, pilnīgi dati par programmu “Apvārsnis 2020” būs pieejami tikai vairākus
gadus pēc tās pabeigšanas. Piemēram, Eiropas patentu piešķiršanas procedūra ilgst aptuveni trīs līdz
piecus gadus no pieteikuma iesniegšanas dienas. Notiek darbs, lai uzlabotu datu vākšanu saistībā ar
programmu “Apvārsnis Eiropa”, pamatojoties uz IT attīstību un pilnveidotu pieeju attiecībā uz
ziņošanu par izplatīšanu un izmantošanu.
2.26. Komisija atgādina, ka šim rādītājam nebija iespējams noteikt mērķvērtību vai starpposma
mērķus, jo nebija pieejami attiecīgie dati. Tomēr, sistemātiski apkopojot attiecīgos datus, Komisija
varēs noteikt atbilstošus starpposma mērķus un mērķvērtību programmai “Apvārsnis Eiropa”.
2.27. Komisija norāda, ka darbībām saistībā ar vadošo lomu rūpniecībā ir raksturīga laba tirgus
orientācija un tās ir populāras pieteikuma iesniedzēju, tostarp MVU, vidū. Attiecībā uz MVU
Komisija atgādina, ka programmas “Apvārsnis 2020” finansējuma daļa, kas piešķirta MVU,
2019. gada beigās sasniedza 24,74 %, pārsniedzot 20 % mērķvērtību, kas tika noteikta 2020. gadam,
un ir ievērojami lielāka par attiecīgo daļu, kas bija noteikta Septītajā pamatprogrammā (17 %). Šķēršļi
pieteikumu iesniegšanas posmā netraucēja sasniegt šo MVU līdzdalības rādītāju būtisko
palielinājumu, kas saistīts ar to, ka tika paveikts ievērojams darbs, lai piesaistītu programmai MVU,
kā arī tika veikta vienkāršošana, lai veicinātu MVU līdzdalību. Komisija apzinās, ka joprojām pastāv
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šķēršļi, ar kuriem MVU saskaras, īstenojot projektus, un nepārtraukti risina šīs problēmas, rīkojot
mērķtiecīgas komunikācijas kampaņas.
2.28. Komisija norāda, ka lielapjoma projekti, kas tiek finansēti ar darbībām saistībā ar vadošo lomu
rūpniecībā, sniedz skaidru ES pievienoto vērtību.
2.29. Komisija apstiprina, ka mērķvērtības ir noteiktas visam sabiedrības problēmu risināšanas
pīlāram un ka to sasniegšanu var novērtēt tikai pēc visu šā pīlāra ietvaros finansēto darbību
pabeigšanas. Faktiskās vērtības katram atsevišķam īpašajam mērķim ir norādītas tikai informācijas
nolūkos. Komisija izvērtēs, kā turpmāk uzlabot šo informācijas sniegšanu.
2.33. Komisija atzinīgi vērtē konstatējumu, ka visi novērtētie projekti atbilst programmas mērķim un
attiecīgajai darba programmai. Papildus ziņošanai atbilstoši konkrētam mērķim Komisija izstrādā
lietotāju definētu portfeļu ziņošanas sistēmu, kuras ietvaros projekti tiek grupēti atbilstoši to
nozīmīgumam portfelī un attiecīgi tiek parādīti apkopotie rezultāti un iznākums. Šādā veidā Komisija
varēs atbilstoši sniegt informāciju par Savienības ieguldījumu ne vien attiecībā uz katru programmas
konkrēto mērķi, bet arī attiecībā uz pētniecības jomām, kas aptver vairākus konkrētus mērķus.
2.34. Lielākajā daļā pētniecības un inovācijas projektu ir sasniegti gaidītie tiešie rezultāti un
koprezultāts. Tomēr tie pēc būtības ir riskanti un nepārliecinoši. Ir izstrādāts projektu uzraudzības
process, ko piemēro, lai novērtētu projektu īstenošanas virzību un vajadzības gadījumā attiecīgi
rīkotos. Tomēr ne vienmēr iepriekš ir iespējams garantēt, ka zinātniskos un tehnoloģiskos mērķus var
sasniegt.
2.35. Komisija atzinīgi vērtē ERP atzinumu, ka pētniecības un inovācijas jomā ir raksturīgs ilgs
laikposms no finansējuma piešķiršanas projektiem līdz rezultātu nodrošināšanai un ietekmes
novērtēšanai. Rādītāju mērķvērtības var novērtēt tikai dažus gadus pēc 2020. gada, kad ir pabeigta
lielākā daļa finansēto darbību. 2023. gadā paredzētā programmas “Apvārsnis 2020” ex post
novērtējuma ietvaros tiks veikts programmas snieguma pilnīgs novērtējums, tostarp Septītās
pamatprogrammas ilgtermiņa ietekmes analīze. Komisija atzīst konstatētos ierobežojumus attiecībā uz
dažiem snieguma rādītājiem, tomēr vēlas atgādināt, ka tiešsaistē ir pieejami un gandrīz reāllaikā tiek
atjaunināti starpposma dati un rezultāti attiecībā uz programmas īstenošanu un sniegumu, kā arī
periodiski tiek publicēta “Apvārsnis 2020” galveno aspektu analīze.
2.36. Komisija atzinīgi vērtē ERP secinājumu, ka nekas neliecina, ka darbības rezultāti būtu
apdraudēti, un ka ir daudzi sekmīgu projektu piemēri. Komisija arī piekrīt ERP viedoklim, ka
“Apvārsnis 2020” budžets nav pietiekams, lai segtu virsrezervēšanu. Tajā pašā laikā virsrezervēšana
un spēcīgā konkurence, lai saņemtu dotācijas, ir veids, kā sasniegt izcilību, nodrošinot izvēlēto
projektu augsto kvalitāti, kā arī apliecina programmas pievilcību. Attiecībā uz programmas efektivitāti
Komisija atgādina, ka vienkāršošana un īstenošanas uzdevumu deleģēšana izpildaģentūrām veicināja
lielāku programmas efektivitāti.
2.37. Komisija atzinīgi vērtē ERP secinājumus attiecībā uz programmas atbilstību, saskaņotību un ES
pievienoto vērtību. Saskaņotības ziņā, ņemot vērā programmas “Apvārsnis 2020” starpposma
novērtējumā konstatētās problēmas, jo īpaši tika izveidota racionalizēta un vieglāk izprotama vide
Eiropas partnerībām, kurās piedalās dalībvalstis, rūpniecība nozaru pārstāvji, pilsoniskā sabiedrība un
finansējuma fondi. Turklāt ierosinātajos kohēzijas politikas noteikumos jaunās DFS ietvaros ir
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paredzēti konkrēti nosacījumi par līdzekļu pārvedumu starp ES finansējuma programmām un
instrumentiem, tādējādi pastiprinot sinerģijas starp ES programmām.
2.38. Gada pārvaldības un snieguma ziņojums ir augsta līmeņa kopsavilkuma pārskats par to, kā ar ES
budžeta līdzekļiem tiek atbalstītas Eiropas Savienības politiskās prioritātes, kā arī par galvenajiem
rezultātiem, kas sasniegti, izmantojot ES budžeta līdzekļus. Lai uzlabotu to darbības rezultātu
atspoguļošanu, kas gūti, īstenojot ES izdevumu programmas, Komisija pielikumā ir sniegusi pārskatu
par programmas darbības rezultātiem, kurā apkopoti galvenie ziņojumi par sniegumu, kas izgūti no
programmas pārskata. Programmas pārskatā ir sniegta detalizētāka informācija par sniegumu.
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VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR EIROPAS STRATĒĢISKO INVESTĪCIJU FONDU
Viena no galvenajām Komisijas prioritātēm ir investīciju sekmēšana un darbvietu radīšana. Kopš
globālās ekonomikas un finanšu krīzes ES problēmas rada pastāvīgi zemais investīciju līmenis. Jo
īpaši līdz 2014. gadam investīcijas bija ievērojami samazinājušās — zem to ilgtermiņa vēsturiskā
vidējā līmeņa. Reaģējot uz investīciju nepietiekamo līmeni, Komisija 2014. gada novembrī pieņēma
Investīciju plānu Eiropai.
Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) ir uz pieprasījumu balstīts instruments, kas sniedz
atmaksājamu atbalstu galasaņēmējiem. Tādējādi tā darbības rezultāts galvenokārt ir atkarīgs no tirgus
apstākļiem un pastāvošajām tirgus nepilnībām saistībā ar ieguldījumu finansēšanu. Tāpēc ESIF
darbības rezultātu nosaka, novērtējot, vai ir sasniegti tā galvenie mērķi un mērķrādītāji saskaņā ar
ESIF regulu.
Līdz 2020. gada jūlijam ESIF ir sekmīgi palīdzējis risināt ieguldījumu nepietiekamību, piesaistot
Eiropas Savienībā 524,4 miljardus EUR 3. Tādējādi, ņemot vērā apstiprinātos projektus, ESIF ir
pārsniedzis minēto mērķvērtību pirms tā investīciju perioda beigām. ESIF ir sasniedzis arī pārējos
galvenos mērķus. Tas atbalstīja investīcijas visās ES dalībvalstīs un visās prioritārajās jomās. ESIF ir
palielinājis piekļuvi finansējumam vairāk nekā 1,4 miljoniem MVU. Turklāt vairāk nekā 40 % no
Infrastruktūras un inovāciju loga investīcijām ir paredzēti klimatrīcībai, sasniedzot ESIF 2.0 klimata
mērķvērtību.
Vēl nepieredzētā ekonomikas krīze, ko izraisīja Covid-19 pandēmija, uzsver to, cik nozīmīgs ir ES
finansēšanas un investīciju atbalsts. Ir jāturpina centieni, lai investīcijas atkal kļūtu ilgtermiņā
ilgtspējīgas, un vissvarīgāk ir risināt pandēmijas izraisītās ekonomikas problēmas. Tāpēc Komisija
citu iniciatīvu starpā ir ierosinājusi nākamajā daudzgadu finanšu shēmā (DFS) turpināt investīciju
atbalsta programmu, t. i., programmu InvestEU.
EIROPAS STRATĒĢISKO INVESTĪCIJU FONDS
2.49. Rādītāju “ESIF finansējuma daļa Infrastruktūras un inovāciju loga ietvaros, kas atbalsta projektu
sastāvdaļas, kuras veicina klimatrīcību” varētu uzskatīt arī par rezultāta rādītāju, jo to aprēķina,
pamatojoties uz tādu projektu faktiskajām izmaksām, kuri atbalsta klimatrīcību. Ņemot vērā to, ka
ESIF ietvaros piesaistītās investīcijas novērtē, pamatojoties uz projekta izmaksām, šis rādītājs nosaka
konkrētas investīcijas, kuras plānots realizēt klimatrīcības darbībās, kā proporciju no paredzamajiem
kopējiem ieguldījumiem.
Turklāt Eiropas Investīciju projektu portālā (EIPP) publicēto projektu skaita rādītāju arī varētu
uzskatīt par rezultāta rādītāju. Saskaņā ar ESIF regulu EIPP mērķim galvenokārt būtu jābūt šādam:
“paredzēts investoriem pamanāmības nolūkā un informatīviem nolūkiem”. Projekta publicēšana
portālā nodrošina to, ka attiecīgo projektu var pamanīt iespējamie investori visā pasaulē.
2.11. attēls. Komisija uzskata, ka kopumā visi snieguma rādītāji, kas iekļauti programmas pārskatos,
ir nozīmīgi, ņemot vērā programmas mērķus.

3

Avots: EIB ikmēneša ziņojums par ESIF rezultātiem. Visjaunākie pieejamie dati ir sniegti 2020. gada
15. jūlijā.
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Nosakot mērķrādītājus DFS perioda sākumposmā, pastāv objektīvais risks, ka programmas darbības
laikā tie var kļūt vieglāk vai grūtāk sasniedzami. Tā iemesls varētu būt faktori, kas ir Komisijas,
dalībvalstu, citu partneru un organizāciju kompetencē, vai ārēji faktori.
Rādītāji paši par sevi ne vienmēr atspoguļo programmas mērķu sasniegšanu.
Tāpēc tas, ka rādītāja vērtība tuvojas (vai netuvojas) mērķrādītājam, ne vienmēr nozīmē arī to, ka
programma virzās (vai nevirzās) uz tās mērķu sasniegšanu.
Rādītāja dati vienmēr būtu jāanalizē kopā ar citu kvantitatīvu un kvalitatīvu informāciju, lai novērtētu
programmas sniegumu.
2.50. Riska līmenis ir daļa no papildināmības kritērija un attiecas uz kopējo portfeļa līmeni. ESIF
darījumu “augstāka riska” rādītājs jau ir pieejams EIB ziņojumos Komisijai saskaņā ar ESIF regulu,
norādot EIB īpašo darbību īpatsvaru. [Kā ERP norādīja 2.57. un 2.58. punktā, projektu augstāka riska
profils cita starpā ir dokumentēts EIB 2019. gada ziņojumā par ESIF un Komisijas neatkarīgajā
novērtējumā.]
ESIF ir uz pieprasījumu balstīts instruments, un iekļūšana svarīgās jomās tiek pastāvīgi uzraudzīta.
Tomēr nav iespējams noteikt nozaru mērķvērtības, jo tas neatbilst ESIF uz pieprasījumu balstītajam
raksturam.
2.52. Rādītāju mērķis ir sekot virzībai uz noteikto mērķvērtību sasniegšanu. Tas, ka mērķvērtība ir
sasniegta, nenozīmē, ka attiecīgais rādītājs ir mazāk nozīmīgs. Programmas ātrā izplatība visā ES
liecina, ka tās ģeogrāfiskā apgūšana ir efektīva.
2.55. ESIF multiplikatora aprēķināšanas metodikas mērķis ir noteikt darbības piesaistīto ieguldījumu
summu pilnā apmērā, nevis attiecināt to tikai uz ESIF.
Piesaistītie ieguldījumi atspoguļo vislabāko aplēsi apstiprināšanas laikā par paredzamajiem
ieguldījumiem reālajā ekonomikā ar faktiskajām summām, kas pārskatītas, pabeidzot projektu.
Tādējādi pēc definīcijas piesaistītais ex ante ieguldījums ir aplēse apstiprināšanas laikā, nevis pārāk
liels vai nepietiekams novērtējums.
ESIF multiplikatora aprēķināšanas metodika paredz, ka divkārša uzskaite tiek novērsta, tiklīdz tā tiek
konstatēta, un ka apstiprināšanas laikā tiek uzskaitīti tikai piesaistītie papildu ieguldījumi. Gadījumos,
kurus ERP pārbaudīja 2019. gada ESIF revīzijas ietvaros, tika apstiprināts, ka EIB veica divkāršas
uzskaites korekciju, tiklīdz attiecīgā informācija kļuva pieejama saskaņā ar metodiku.
2.59. ERP atsaucas uz stingrāk definētu konstatējumu, izmantojot kritērijus, kuri pārsniedz ESIF
regulā izklāstītās prasības. EIB 2018. gada novērtējuma ietvaros veiktajā gadījumu izpētē tika sniegti
unikālu finanšu ieguldījumu piemēri salīdzinājumā ar tirgū pieejamajiem ieguldījumiem, kā arī
ieguldījumiem, kurus EIB varētu nodrošināt, ja ESIF nebūtu pieejams: inovatīvi produkti, piemēram,
kvazikapitāls, hibrīdaizdevumi, riska dalīšanas mehānismi un parāda instrumenti ar ļoti ilgu periodu
līdz beigu termiņam.
2.69. Riska līmenis ir daļa no ESIF papildināmības kritērija un attiecas uz kopējo portfeļa līmeni, kā
minēts atbildē uz 2.50. punktu. ESIF darījumu “augstāka riska” rādītājs jau ir pieejams EIB ziņojumos
Komisijai, norādot EIB īpašo darbību īpatsvaru.
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ESIF ir uz pieprasījumu balstīts instruments, un iekļūšana svarīgās jomās tiek pastāvīgi uzraudzīta,
taču tas lielākoties ir ārpus Komisijas un EIB kontroles. Tomēr ir dokumentēta virzība, kā arī īpašo
iniciatīvu klāsts.
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KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS PĀRSKATU PAR ES
BUDŽETA SNIEGUMU — STĀVOKLIS 2019. GADA BEIGĀS
“3. NODAĻA — EKONOMIKAS, SOCIĀLĀ UN TERITORIĀLĀ KOHĒZIJA”
IEVADS
Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Revīzijas palātas veikto Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un
Kohēzijas fonda (KF) snieguma ziņojumu revīziju. Salīdzinājumā ar 2007.–2013. gada plānošanas
periodu 2014.–2020. gada programmās lielāka uzmanība tika pievērsta sniegumam un intervences
loģikai, kā arī fondu specifisko kopīgo rādītāju plašākai izmantošanai — tas ir radījis iespēju izstrādāt
stingrākus un saskaņotākus snieguma ziņojumus par investīciju darbībām un tiešajiem rezultātiem.
Plašāka ES kopīgo rādītāju izmantošana 2014.–2020. gada periodā ir ievērojami uzlabojusi ES līmenī
pieejamo informāciju par sniegumu. Programmu gada īstenošanas ziņojumi ir kļuvuši par ievērojami
uzlabotu snieguma informācijas avotu. Kaut arī progress dažādās dalībvalstīs un darbības programmās
ir atšķirīgs, snieguma dati, kas atspoguļo situāciju 2018. gada beigās, liecina par dažiem svarīgiem
sasniegumiem:
• atbalsts vairāk nekā 400 000 uzņēmumu, kas ir vairāk nekā divas reizes lielāks skaits nekā 2017. gada
beigās;
• izveidots vairāk nekā 100 000 jaunu darbvietu salīdzinājumā ar 40 000 darbvietu laikposmā līdz
2017. gadam;
• vairāk nekā 170 000 mājsaimniecību ir uzlabots enerģijas patēriņš, un tādējādi ir divkāršojies
iepriekšējos četros gados kopā sasniegtais skaits;
• 27,5 miljoniem cilvēku ir iespēja izmantot uzlabotus veselības aprūpes pakalpojumus, kas ir par
vairāk nekā 10 miljoniem lielāks skaits nekā līdz 2017. gada beigām.
Lai varētu noteikt ERAF un Kohēzijas fonda sniegumu, jāņem vērā vairāki īpaši elementi. ERAF un
Kohēzijas fonda līdzekļi ir piešķirti 2014.–2020. gadam, taču izmaksas ir attiecināmas līdz 2023. gada
beigām. Tādējādi ERAF un Kohēzijas fondam ir 10 gadu īstenošanas periods. Ilgtermiņa investīciju
politikai vienmēr ir laika nobīde starp plānošanu, darbību izvēli, ieviešanu un rezultātu sasniegšanu.
Līdztiesīgo likumdevēju novēlotā kohēzijas politikas tiesiskā regulējuma 2014.–2020. gadam
pieņemšana vēl vairāk kavēja īstenošanu. Iepriekšējie pierādījumi liecina, ka lielākā daļa reālo
sasniegumu notiek tikai plānošanas cikla otrajā pusē. Tas cieši sasaucas ar finanšu izpildes progresu,
kas īstenošanas perioda pirmajos gados mēdz būt lēns, bet pēc tam ievērojami paātrinās. Šo faktu
apliecina gan vairāki ERAF, gan Kohēzijas fonda darbības rādītāji, saistībā ar kuriem 2018. gada
rādītāju vērtības liecina par strauju pieaugumu salīdzinājumā ar kumulatīvajiem sasniegumiem 2014.–
2017. gadā.
Konstatējumi par iepriekšējiem plānošanas periodiem, kas atspoguļo konkrētās analizētās programmas,
var norādīt uz jautājumiem, kas jāpārskata 2014.–2020. gada periodā. Tie ne vienmēr atspoguļo
pašreizējā plānošanas perioda sniegumu.
Kaut arī kohēzijas politikas visaptverošais stratēģiskais mērķis ir samazināt teritoriālās, ekonomiskās un
sociālās atšķirības dalībvalstīs un starp tām, vairāk nekā 300 valstu un reģionālās darbības programmas,
kas tiek finansētas ERAF un Kohēzijas fonda ietvaros, iegulda plašā pasākumu klāstā, kas pielāgots
reģionu īpašajām attīstības vajadzībām. Mērķu noteikšanai un snieguma ziņošanai izmantotie rādītāji
tiek pielāgoti konkrētajiem pasākumiem, kurus finansē darbības programmas. Komisija savos augsta
līmeņa ziņojumos par sniegumu galveno uzmanību pievērš kopīgiem rādītājiem, kurus izmanto vairākas
programmas, apkopojot tos ES līmenī. Kopīgie rādītāji aptver aptuveni 50–60 % no finansētajiem
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pasākumiem. Programmu specifiskie rādītāji, kas ir vienlīdz svarīgi fondu darbības novērtēšanai valstu
un reģionālā līmenī, netiek izmantoti Komisijas augsta līmeņa ziņojumos, tomēr tie palīdz uzraudzīt
konkrētās programmas sniegumu atbilstoši īpašajām reģionālajām vajadzībām. Komisijas snieguma
novērtējumā tiek ņemti vērā visu rādītāju sasniegumi, par kuriem ziņo darbības programmu īstenotāji.
Pēc Komisijas domām, pieejamie uzraudzības dati liecina, ka fondu apgūšanas progress, papildus
būtiskajiem reālajiem sasniegumiem, līdz šim liecina par labām izredzēm sasniegt izvirzītos mērķus.
Sākotnējie konstatējumi par 2014.–2020. gada programmās finansēto intervences pasākumu ietekmi,
kas noteikti, pamatojoties uz visuzticamākajiem dalībvalstu veiktajiem novērtējumiem 1, norāda uz
pozitīviem rezultātiem un sniedz ieteikumus, kā izvērst intervences pasākumus, lai konsolidētu un
paplašinātu to sniegtos ieguvumus.
ERAF UN KF
3.13. Iepriekšējos plānošanas periodos veiktais novērtēšanas un revīzijas darbs atspoguļo konkrētās
analizētās programmas. Tas ne vienmēr atspoguļo pašreizējā plānošanas perioda sniegumu.
Tas, cik lielā mērā var izvērtēt politikas pasākumu ietekmi, ir atkarīgs no novērtējuma veikšanas laika
un būtības, kā noteikts tiesiskajā pamatā, un bieži vien no dalībvalstu un citu partneru vai organizāciju
sniegto datu pieejamības un kvalitātes. Programmu ietekmes novērtējums vienmēr ietver būtiskus laika
apsvērumus, lai ļautu ietekmei īstenoties. Agrāks novērtējumu veikšanas laiks nozīmētu būtiskus
ierobežojumus attiecībā uz koprezultātu un/vai ietekmi, kas vēl nav īstenojusies.
Komisija uzskata, ka novērtējumu veikšanas laiks ir atbilstoši līdzsvarots, lai pienācīgi novērtētu
kohēzijas politikas finansējuma ietekmi. Kā paredzēts Komisijas Kopīgo noteikumu regulas (KNR)
priekšlikumā pēc 2020. gada, starpposma novērtējumi ne tikai nodrošina datus plānošanas perioda
otrajā daļā, bet arī ietekmē nākamā plānošanas perioda tiesību aktu priekšlikumu ietekmes novērtējumu.
3.14. 2007.–2013. gada ex post novērtējumu ierobežoja nepilnīga mērķu noteikšana, uzraudzības dati
un ierobežotie valstu ietekmes novērtējumi. Šie elementi tika nostiprināti 2014.–2020. gada periodā ar
skaidrāku un konkrētāku mērķu noteikšanu programmās, pastiprinātu intervences loģiku, kopīgo
rādītāju plašāku izmantošanu un obligātu katra prioritārā virziena ietekmes novērtējumu vismaz vienu
reizi plānošanas periodā.
Kohēzijas politika veicina nozaru politikas jomu mērķu sasniegšanu tikai tiktāl, ciktāl tas atbilst pašas
politikas mērķiem. Tomēr 2007.–2013. gada ex post novērtējums cita starpā ietvēra tematiskās darba
paketes, kurās bija aplūkots kohēzijas politikas ieguldījums attiecīgajās nozarēs. Tajā arī bija aplūkota
saikne starp kohēzijas politikas intervences pasākumiem un stratēģiju “Eiropa 2020”.
3.15. KNR priekšlikums laikposmam no 2021. gada līdz 2027. gadam paredz Komisijas veiktu katra
fonda vidusposma novērtējumu līdz 2024. gada beigām.
3.16. Skatīt Komisijas atbildi uz 3.13. punktu.
1) Komisija pauž gandarījumu par to, ka Eiropas Revīzijas palāta atzīst šo faktoru (finansiālās
īstenošanas tempa, nelineāras virzības uz rādītāju mērķu savlaicīgu sasniegšanu) nozīmi snieguma
novērtējumā. Tas ļauj Komisijai pozitīvāk aplūkot sasniegumus, jo īpaši punktus par rādītāju
1
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2019. gada 17. decembra Komisijas dienestu darba dokuments “Synthesis of the findings of the
evaluations of European Structural and Investment Funds Programmes” (Eiropas strukturālo un
investīciju fondu programmu novērtējuma secinājumu kopsavilkums), SWD(2019) 445 final.
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novērtējumiem (šā ziņojuma 3.20., 3.26., 3.34., 3.42., 3.54. punkts), jo īpaši ņemot vērā darbības
programmu finanšu progresa līmeni.
3.19. Skatīt Komisijas atbildi uz 3.16. punkta 1) apakšpunktu.
3.20. Komisija uzskata, ka lielākajai daļai rādītāju ir atbilstīga virzība, lai sasniegtu mērķvērtības.
Pieejamie uzraudzības dati liecina, ka rādītāju sasniegumi ir cieši saistīti ar līdzfinansēto darbību
izdevumu līmeni. Turklāt atlasīto darbību rādītāju vērtības liecina, ka daudz programmu virzās uz
mērķvērtību sasniegšanu, jo nepieciešamā projekta plūsma saskaņoto rezultātu sasniegšanai ir noteikta
atlikušajiem pieciem īstenošanas gadiem (t. i., līdz 2023. gadam).
3.4. attēls.
Komisija uzskata, ka parasti visi programmu pārskatos iekļautie snieguma rādītāji ir būtiski programmu
mērķiem.
Mērķvērtību noteikšanai daudzgadu finanšu shēmas (DFS) perioda sākumā ir raksturīgs risks, ka
programmas darbības laikā mērķvērtību sasniegšana var kļūt gan vienkāršāka, gan sarežģītāka. Tas
varētu būt saistīts ar faktoriem, par kuriem atbildīga Komisija, dalībvalstis, citi partneri un
organizācijas, vai arī ārējiem faktoriem.
Rādītāji paši par sevi ne vienmēr atspoguļo programmas mērķu sasniegšanu.
Tāpēc fakts, ka rādītājam ir (vai nav) “atbilstīga virzība”, lai sasniegtu tā mērķvērtību, ne vienmēr
nozīmē, ka pašai programmai ir (vai nav) “atbilstīga virzība” uz tās mērķvērtību sasniegšanu.
3.21. Ar konkrētajiem mērķiem saistīto rādītāju datu avots ir darbības programmas. Šīs rādītāju
mērķvērtības, kas ir darbības programmu neatņemama daļa, pēc Komisijas apstiprinājuma var mainīt
saskaņā ar KNR 30. pantu. Galvenie rādītāju mērķvērtību maiņas iemesli ir: 1) izmaiņas finanšu
piešķīrumā, 2) izmaiņas sociālekonomiskajos apstākļos un 3) nepareizu pieņēmumu izmantošana,
sākotnēji izvirzot mērķvērtības.
3.22. Prognozes ir balstītas uz akceptētajiem projektiem. Tā kā rezultātu mērķvērtību sasniegšana laika
gaitā nav lineāra, informācija par akceptētajiem projektiem ir svarīgs informācijas avots attiecībā uz
mērķvērtību ticamību un mērķvērtību sasniegšanas varbūtību.
3.26. Pieejamie uzraudzības dati liecina, ka 2018. gada sasniegumu rādītāji trīs rādītāju gadījumā cieši
korelē ar finanšu izpildes līmeni 2018. gada beigās (19 % gan ERAF, gan KF). Turklāt atlasīto projektu
gaidāmie rezultāti uzrāda pārliecinošas iezīmes mērķvērtību sasniegšanai.
3.28. Komisija uzskata, ka Covid-19 pandēmija ir tā, kas apdraud darbības programmās noteikto
sākotnējo mērķu sasniegšanu. Lai kohēzijas politika varētu reaģēt uz krīzes tūlītējo negatīvo ietekmi uz
veselības aprūpes nozari un ekonomiku (reakcija uz krīzi), pastāv iespēja pielāgot un pārorientēt
programmu mērķus. Rādītāju mērķvērtību izteiksmē noteiktie mērķi ir lielā mērā atkarīgi no
attiecīgajām darbībām piešķirtā atbalsta apjoma. Saistībā ar finanšu pārdali, kuru izraisījis Covid-19
uzliesmojums un veicina Papildinātā investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu (Coronavirus
Response Investment Initiative Plus — CRII (+)) (Regula (ES) 2020/558), rādītāju mērķvērtības tiek
attiecīgi pielāgotas.
3.29. Komisija uzskata, ka izmaksu efektivitāti var vislabāk aplūkot, veicot novērtējumus, jo papildus
ieguldījumu un rezultātu salīdzināšanai jāņem vērā arī darbību dažādie veidi, dažādās mērķgrupas un
attiecīgo reģionu īpašās attīstības vajadzības.
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3.31. Kohēzijas politika veicina nozaru politikas jomu mērķu sasniegšanu tikai tiktāl, ciktāl tas atbilst
pašas politikas mērķiem. Problēmas, kas vēl jārisina šajās politikas jomās, attiecas ne tikai uz
ERAF/KF sniegumu.
Saistībā ar 2020. gada energoefektivitātes mērķiem Komisija sava paziņojuma galīgajā redakcijā
(COM(2019) 285 final) norādīja, ka ES 2020. gada mērķi ir apdraudēti, jo pēdējos gados enerģijas
patēriņš ir pieaudzis. Komisija visām dalībvalstīm, kuru ieguldījums izvērtēšanas laikā tiek vērtēts kā
nepietiekams, ieteica to pārskatīt un apsvērt iespēju palielināt vērienīguma pakāpi.
Saistībā ar 2020. gada atjaunojamo energoresursu enerģijas mērķiem Komisija atzīmē, ka līdz
2017. gadam puse dalībvalstu vai nu jau bija sasnieguši savus 2020. gada mērķus, vai arī tuvojās tiem.
Pārējām dalībvalstīm valsts mērķu sasniegšana prasīs papildu pūles. Komisija uzrauga, vai tiek panākts
progress atjaunojamo energoresursu attīstībā, un cieši sadarbojas ar dalībvalstīm. Turpinās centienu
mobilizācija.
3.32. Klimata pārmaiņas ir viens no mūsdienu lielākajiem problēmjautājumiem, un ES vēlas to risināt.
Runā par stāvokli Savienībā Komisijas priekšsēdētāja paziņoja par stingrākiem CO2 emisijas mērķiem
2030. gadam, pārvirzot mērķi no 40 % samazinājuma salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni līdz vismaz
55 % kritumam. Lai to īstenotu, Komisija līdz nākamajai vasarai pārskatīs visus ar klimatu un
enerģētiku saistītos ES tiesību aktus.
3.34. Pieejamie uzraudzības dati liecina, ka no sešiem atlikušajiem rādītājiem diviem 2018. gada
sasniegumu līmenis atbilst finanšu izpildes līmenim 2018. gada beigās (34 % gan ERAF, gan KF).
Attiecībā uz citiem diviem rādītājiem tika panākts ievērojams progress salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu. Savukārt attiecībā uz pieciem no šiem sešiem rādītājiem atlasīto projektu gaidāmie rezultāti
uzrāda pārliecinošas iezīmes mērķvērtību sasniegšanai.
3.36. Skatīt Komisijas atbildi uz 3.31. punktu.
3.37. Skatīt arī Komisijas atbildi uz 3.31. punktu.
3.38. Tajā pašā novērtējumā arī secināts, ka, lai gan šādi projekti galvenokārt ir reakcija uz vides
vajadzībām, tie rada plašākus ieguvumus un ietekmē ekonomikas attīstību un dzīves kvalitāti, ļaujot
efektīvi un ilgtspējīgi pārvaldīt dabas resursus un nodrošinot vides pamatpakalpojumus iepriekš
neapkalpotiem apgabaliem.
3. izcēlums.1 Piemēri, kas atspoguļo vāju orientāciju uz sniegumu ES līdzfinansētajos vides projektos
vai programmās
Attiecībā uz plūdu riska pārvaldības plāniem Komisija norāda, ka laikposmā no 2014. gada līdz
2020. gadam ERAF un KF ieguldījums to īstenošanā ir bijis ierobežots.
3.40. Šobrīd ir pārspēts 2018. gada konstatējums.
Piemēram, Sofijas pašvaldība ir labuma guvēja divos 2014.–2020. gada vides darbības programmas
pasākumos, kuros uzmanība pievērsta gaisa kvalitātes jautājumiem saistībā ar mājokļu apkuri.
3.43. ERAF un KF darbības programmu rezultātu rādītāji laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam
mēra intervences pasākumu sociālekonomisko ietekmi, kas tiek mērīta ar statistikas rādītājiem, kurus
veicina līdzfinansētie intervences pasākumi un ārējie faktori. Komisijai nav pienākuma apkopot
projekta līmeņa informāciju, piemēram, par darbību tiešajiem rezultātiem.
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Transporta pamatinfrastruktūras projekti ir nozīmīgi infrastruktūras projekti, kas ilgst vairākus gadu
desmitus, un neviens no tiem līdz šim nav pabeigts. Attiecībā uz projektiem, kuriem tiek nodrošināta
tieša projektu vadība, Komisija, veicot programmas ex post novērtējumu, izmantos ietekmes un
koprezultāta mērījumus. Pašreizējā posmā, kad tiek izvērsti projekti, šādus rādītājus nevar izmantot
projektu tehniskajai uzraudzībai vai ES līdzfinansējuma savlaicīgai izmaksai.
3.47. Eiropas transporta tīkla izveide ir augsta Savienības prioritāte, kas atbalsta dalībvalstis šā
uzdevuma izpildē.
Komisija norāda, ka, pateicoties dalībvalstu un infrastruktūras pārvaldītāju darbam un Komisijas
atbalstam, TEN-T pamattīkla izveide norit ļoti sekmīgi. Visām dalībvalstīm noteiktais kopīgais termiņš,
proti, 2030. gads, daudzos gadījumos ir pamudinājis dalībvalstis attiecīgi plānot darbus.
Komisijas kopējā atbilde uz 3.48.–3.49. punktu
Komisija uzskata, ka TEN-T sistēma, ES finansiālais atbalsts un tās politiskās intervences pasākumi bija
galvenie virzītājspēki, kas ļāva realizēt Transporta pamatinfrastruktūras ziņojumā aplūkotos pārrobežu
projektus. Šajos sarežģītajos un problemātiskajos projektos nepieciešama nepārtraukta dalībvalstu
savstarpējā sadarbība un ievērojama Eiropas koordinatoru iesaistīšanās.
Komisija atzīst, ka ilgs izstrādes un ieviešanas laiks ir raksturīgs lieliem infrastruktūras projektiem, jo
īpaši pārrobežu projektiem. Komisija uzsver, ka pārrobežu projekti ir realizējami līdz 2030. gadam, un
šim viedoklim piekrīt arī attiecīgās dalībvalstis. Jāturpina strādāt. Komisija turpinās cieši sadarboties ar
attiecīgajām pusēm. Tā ir plānojusi 2021. gadā ierosināt TEN-T regulas pārskatīšanu.
Kohēzijas politikas finansējums ir vērsts uz attiecīgo reģionu īpašajām attīstības vajadzībām, lai
vislabāk palīdzētu sasniegt kohēzijas politikas mērķus. Pēc Komisijas domām, jāapsver atbilstošs
līdzsvars starp TEN-T projektiem un tādiem projektiem, kuru mērķis ir apmierināt vietējās un
reģionālās vajadzības.
Skatīt arī Komisijas atbildi uz 3.31. punktu.
3.51. Komisija neatzīst paaugstināta riska aprakstu attiecībā uz šādām līdzfinansētām investīcijām, kas
vairs netiek apstiprinātas, izmantojot liela projekta procedūru. Lielie projekti neietilpst notiekošajās
sarunās par kohēzijas politikas noteikumiem 2021.–2027. gadam. Par programmām atbildīgajām
iestādēm joprojām būs jānodrošina, ka visi projektu atlases kritēriji tiek pareizi piemēroti, un jo īpaši
jānodrošina, ka izvēlētajām darbībām ir vislabākā saikne starp atbalsta apjomu, veiktajiem pasākumiem
un mērķu sasniegšanu. Dažos gadījumos tas var ietvert izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanu saskaņā
ar starptautisko paraugpraksi un specifiskajiem valstu noteikumiem. Komisija turpinās mudināt
dalībvalstis vēl vairāk uzlabot (tai skaitā vienkāršot) projektu ekonomisko novērtējumu, lai varētu
nodrošināt vislabāko cenas un vērtības attiecību.
3.52. Komisija nepiekrīt Revīzijas palātas viedoklim par transporta pamatinfrastruktūras revīzijas
ilgtspējību. Attiecīgās līnijas ir jauktas (pasažieru un kravas) līnijas. Turklāt šajā novērtējumā nav
pietiekami ņemts vērā transporta pamatinfrastruktūras tīkla efekts. Šādas transporta
pamatinfrastruktūras ir garāku koridoru stratēģiskie segmenti, un arī satiksmes sākums atradīsies tālāk
no projekta fiziskās atrašanās vietas.
3.56. Šā novērtējuma konstatējumi attiecas uz iepriekšējo plānošanas periodu un ne vienmēr atspoguļo
situāciju pašreizējā periodā.
Pašlaik nav pieejams novērtējums par pašreizējo plānošanas periodu.
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3.57. Skatīt Komisijas atbildi uz 3.13. punktu.
Komisija uzskata, ka jaunie elementi pieejā plānošanai 2014.–2020. gadā, piemēram, skaidrāka un
koncentrētāka mērķu noteikšana, ex-ante nosacījumi, saiknes ar ES ekonomikas pārvaldību un uzlabotu
uzraudzību, tika ieviesti, lai uzlabotu programmu stratēģisko ievirzi.

Secinājumi
3.62. Ņemot vērā pamatā esošos finanšu izpildes sasniegumus, Komisija uzskata, ka lielākā daļa
rādītāju ir atbilstīga virzība, lai sasniegtu mērķvērtības. Atlasīto darbību rādītāju vērtības liecina, ka
daudz programmu virzās uz mērķvērtību sasniegšanu, jo pastāv nepieciešamā projektu plūsma
saskaņoto rezultātu sasniegšanai atlikušajos piecos īstenošanas gados.
3.63. Kohēzijas politika veicina nozaru politikas jomu mērķu sasniegšanu tikai tiktāl, ciktāl tas atbilst
pašas politikas mērķiem. Problēmas, kas vēl jārisina šajās politikas jomās, attiecas ne tikai uz
ERAF/KF sniegumu.
3.65. Komisijas paziņotie rādītāji skaidri norāda ERAF un KF ieguldījumu vispārējo un konkrēto
mērķu sasniegšanā. Novērtēšanas uzdevums ir izvērtēt kohēzijas politikas intervences pasākumu
ieguldījumu vispārējo un konkrēto mērķu sasniegšanā un nošķirt to no ārējiem faktoriem.
Par sasniegumiem (tiešajiem rezultātiem) dalībvalstis ziņo katru gadu attiecībā uz ikvienu darbības
programmu, turpretī novērtēšanas rezultāti (jo īpaši tie, kas novērtē ietekmi) plānošanas perioda pirmajā
pusē ir ierobežoti tā vienkāršā iemesla dēļ, ka nav uzkrāts pietiekami daudz pierādījumu, kas veidotu
stabilu pamatu novērtējumam.
Rezultātu rādītāji ir kļuvuši par nozīmīgu darbības programmu elementu 2014.–2020. gada plānošanas
periodā. Tas bija viens no jaunumiem salīdzinājumā ar 2007.–2013. gada periodu. Šie rādītāji nodrošina
ļoti noderīgu materiālu novērtējumiem, joīpaši valstu līmenī.
Atvērto datu platformas atzīšanu cita starpā apliecināja 2017. gadā saņemtais pirmais ombuda
apbalvojums par atklātu valsts pārvaldi.
3.66. Komisija cieši uzrauga darbības programmu īstenošanu un vajadzības gadījumā sniedz palīdzību
dalībvalstīm. Pieejamie uzraudzības dati rāda, ka projektu atlases rādītājs ir salīdzināmā līmenī ar
2007.–2013. gada plānošanas periodu, kas liecina, ka īstenošana praksē virzās līdzīgā tempā kā
iepriekšējā plānošanas periodā.
Komisija norāda, ka budžeta izpilde paātrinās, kā to parāda, piemēram, budžeta grozījums Nr. 8/2020,
ar kuru tiek reaģēts uz kohēzijas papildu maksājumu vajadzībām pēc Papildinātās investīciju iniciatīvas
reaģēšanai uz koronavīrusu (CRII+) pieņemšanas.
Komisija ir apņēmusies pārskatīt sniegumu un pareizību plānošanas perioda beigās un regulāri veikt
izdevumu likumības un pareizības revīzijas.
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KOMISIJAS ATBILDES UZ REVĪZIJAS PALĀTAS PĀRSKATU PAR ES BUDŽETA
SNIEGUMU – STĀVOKLIS 2019. GADA BEIGĀS
“4. NODAĻA. DABAS RESURSI”
IEVADS
Kopš tās darbības pirmsākumiem 1962. gadā kopējā lauksaimniecības politika (KLP), kas ir ES
vecākā kopējā politika, ir pastāvīgi attīstījusies, lai sasniegtu Līgumā noteiktos mērķus attiecībā uz
lauksaimniecības ražīgumu, lauku saimniecību dzīves līmeni, tirgus stabilitāti un piedāvājuma
pieejamību/cenu.
KLP atbalsts palīdz ES lauksaimniecības nozarei apmierināt sabiedrības pieprasījumu pēc pārtikas
nodrošinājuma, nekaitīguma, kvalitātes un ilgtspējas ļoti integrētā vienotā tirgū. Pieaugošā globālā
spiediena uz dabas resursiem kontekstā ar KLP ir garantēts pārtikas nodrošinājums aptuveni
500 miljoniem iedzīvotāju un pārvaldītas kopējās prasības attiecībā uz ilgtspēju, kas piemērojamas
48 % ES teritorijas.
Kopš pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem KLP īpatsvars kopējā ES budžetā ir nepārtraukti
samazinājies; 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmā (DFS) tas bija 37,6 %. Tajā pašā laikā
politikas plānošana ir pārorientēta uz atvērtu, uz tirgu orientētu pieeju, kurā ES lauksaimnieki var
reaģēt uz tirgus signāliem, vienlaikus risinot problēmas, kas saistītas ar zemu rentabilitāti un
izmaksām, kuras rodas ES augsto ražošanas standartu dēļ.
Tagad ES lauksaimniecības nozare konkurē pasaules tirgus cenu līmenī lielākajā daļā nozaru, tā
ieņem līderpozīciju pārtikas produktu daudzveidības, nekaitīguma un kvalitātes ziņā un ir pasaulē
lielākā lauksaimniecības pārtikas eksportētāja. KLP veiktās izmaiņas ir ļāvušas kopš 2005. gada par
10 % paaugstināt ražīgumu (nezaudējot lielu saimniecības platību intensifikācijas dēļ) un samazināt
mēslojuma izmantošanu, vienlaikus palielinot ražu. Turklāt kopš 1990. gada ar KLP par 24 % ir
samazinātas siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas (lai gan pēdējos gados tas nav noticis). Tajā pašā
laikā KLP ir palīdzējusi saglabāt lauksaimniecisko darbību visā ES, nepieļaut zemes apstrādes
pārtraukšanu un samazināt starpību starp ienākumiem lauksaimniecības un citās nozarēs. Tomēr
bagātīgas un cenas ziņā pieejamas pārtikas piegāde ir prasījusi savu cenu un būtiskā ietekme uz
augsni, ūdeni, gaisu un jo īpaši bioloģisko daudzveidību ir likusi KLP pievērst arvien lielāku
uzmanību dabas resursu pārvaldībai.
Lai risinātu neskaitāmās problēmas lauksaimniecības nozarē, KLP ir ņemts vērā tas, ka ekonomikas
un vides mērķus var sasniegt tikai tad, ja tiem pievēršas kopīgi. Tāpēc KLP ir ņemtas vērā
instrumentu un mērķu daudzslāņu attiecības. Lai novērtētu KLP darbību un uzlabotu tās efektivitāti,
Komisija 2014.–2020. gada periodam izveidoja kopīgu uzraudzības un novērtēšanas sistēmu (KUNS).
Lai atvieglotu KLP darbības novērtēšanu, Komisija arī uzrauga norises lauksaimniecības tirgū, lauku
attīstībā un KLP līdzekļu izmantošanā, pamatojoties uz konteksta, tiešo rezultātu, rezultātu un
ietekmes rādītājiem. Turklāt izvērtēšana ir politikas intervenču ietekmes novērtēšanas instruments.
Tas sniedz pierādījumus lēmumu pieņemšanai un uzlabo intervenču efektivitāti, piemērotību un
lietderīgumu.
Komisijas 2018. gada priekšlikumā par nākotnes KLP tās galvenās prioritātes ir rīcība klimata un
vides jomā. Kā arī šajās jomās Eiropas zaļais kurss ir kāpinājis ieceru vērienu un atzīmē turpmāku
pāreju uz taisnīgu, veselīgu un videi draudzīgu pārtikas sistēmu, ņemot vērā to, ka lielāka uzmanība
tiek pievērsta konsekvencei un sinerģijai starp ES politikas virzieniem.
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Komisija ir ierosinājusi turpināt stiprināt nākotnes KLP uzraudzības un novērtēšanas sistēmu, lai
panāktu līdzsvaru starp uzraudzības un novērtēšanas sniegtajiem ieguvumiem saistītajām izmaksām
un administratīvo slogu.

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP)
4.14. Politisko darbību ietekmes novērtēšanas pakāpe ir atkarīga no juridiskajā pamatā noteiktā
novērtējuma laika un rakstura, kā arī bieži no datu pieejamības un kvalitātes, ko nodrošina dalībvalstis
un citi partneri vai organizācijas. Agrāks novērtējuma laiks nozīmētu būtiskus ierobežojumus attiecībā
uz rezultātiem un/vai ietekmi, kas vēl nav materializējusies.
Komisija uzskata, ka novērtējumu laiks ir pienācīgi līdzsvarots, lai pienācīgi novērtētu lauku attīstības
finansējuma ietekmi. Starpposma novērtējums, kā paredzēts Komisijas priekšlikumā KLP pēc
2020. gada, sniegs ieguldījumu ne tikai plānošanas perioda otrajā daļā, bet arī būs leģislatīvā akta
priekšlikuma ietekmes novērtējuma pamatā nākamajā plānošanas periodā.
Komisijas kopējā atbilde par 4.16.–4.21. punktu
Ierosinot KLP reformas, pievienotais ietekmes novērtējums ļauj Komisijai noteikt jomas, kurās
jārīkojas, tās atainot skaidri noteiktos politikas mērķos un izstrādāt vairākas “intervences loģikas” 1,
aptverot plašu KLP intervenču klāstu.
Jebkurā politikā, kuras mērķis ir risināt daudzos uzdevumus lauksaimniecības nozarē, ir jāņem vērā
tas, ka ekonomikas un vides mērķus var sasniegt tikai tad, ja tiem pievēršas kopīgi. Tas nozīmē, ka
sekmīgiem lauku saimniecību politikas virzieniem ir jāataino instrumentu un mērķu daudzslāņu
attiecības, nevis jāpiemēro vienkāršota intervences loģika. Tāpēc politikas vērtētāji izstrādā detalizētu
intervences loģiku un analizē KLP efektivitāti mērķu sasniegšanā.
Attiecībā uz 2014.–2020. gada periodu Komisija izveidoja kopīgu uzraudzības un novērtēšanas
sistēmu (KUNS), lai novērtētu KLP darbību un uzlabotu tās efektivitāti. Uzraudzības un novērtēšanas
rezultāti:


palīdz noteikt politikas un programmas mērķus un tiek izmantoti, lai novērtētu, kā minētie mērķi
tiek sasniegti ilgtermiņā;



veicina pārskatatbildību par publiskajiem izdevumiem, tāpēc tiem ir liela nozīme, atbildot uz
sabiedrības bažām un jautājumiem par nodokļu maksātāju naudas izlietojumu, un



nodrošina stabilu analītisko pamatu turpmākajai politikas izstrādei.

Lai atvieglotu KLP darbības novērtējumu, Komisija uzrauga norises lauksaimniecības tirgu attīstībā,
lauku attīstībā un KLP līdzekļu izmantošanā, pamatojoties uz konteksta, tiešo rezultātu un ietekmes
rādītājiem.
KUNS izvērtēšana ir politikas intervenču ietekmes novērtēšanas instruments. Tas sniedz pierādījumus
lēmumu pieņemšanai un uzlabo intervenču efektivitāti, piemērotību un lietderīgumu. Tas arī palīdz
uzlabot pārredzamību, mācīšanos un pārskatatbildību.
1
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Par KLP 2014.–2020. gadam skatīt vietni: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farmingfisheries/key_policies/documents/technical-handbook-monitoring-evaluation-framework_june17_en.pdf.
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Programmas pārskata vajadzībām tika noteikti mērķrādītāji koprezultāta rādītājiem, kas saistīti gan ar
ELGF, gan ELFLA. Daži mērķrādītāji ir izteikti skaitļos, savukārt citi (kur svarīgāk ir norādīt vēlamo
“kustības virzienu”) ir izteikti kā tendence. Piemēram, ņemot vērā tādu ārējo faktoru kā, piemēram,
sausuma un slimību ietekmi uz lauksaimnieku ienākumiem, KLP mērķis ir veicināt lauksaimniecības
ienākumu pieaugumu.
Politikas darbību var novērot katru gadu un salīdzinoši ticami tiešo rezultātu līmenī, tomēr ārējo
faktoru (piemēram, klimatisko apstākļu vai veselības krīžu) spēcīgā ietekme kļūst arvien būtiskāka,
cenšoties izmērīt rezultātus un jo īpaši ietekmi. Tomēr, ja KLP darbība izrādītos efektīva sava mērķa
sasniegšanā, ikgadējais progress tās īstenošanā pats par sevi labi parādītu, vai KLP darbojas pareizi.
Arī dažādu rādītāju mērījumus nevar aplūkot atsevišķi, bet tie ir jāinterpretē kontekstā. Galu galā
novērtējumi sniegs faktus un secinājumus par KLP darbību, cik vien tas ir iespējams.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka tā var pierādīt, ka KLP atbilst saviem mērķiem, un
uzskata, ka koncentrēšanās uz izdevumu tiešajiem rezultātiem nesniedz pārāk optimistisku priekšstatu
par sasniegumiem. Attiecībā uz Revīzijas palātas minētajiem piemēriem būtu jāatzīmē, ka Komisijas
ziņojumi ir faktiski un ataino jaunāko pieejamo statistikas informāciju un to, kā lauksaimnieki veic
pasākumus saskaņā ar KLP mērķi jomās, kurās īpašās darbības, ko mēra ar tiešo rezultātu rādītājiem,
ir izrādījušās efektīvas noteikta mērķa sasniegšanā.
Attiecībā uz piemēru par klimata politiku (4.1. izcēluma pirmā aizzīme) — pirms apstiprināt lauku
attīstības programmas (LAP) Komisija novērtē to, kā apsaimniekošanas saistības veicina mērķrādītāju
sasniegšanu, piemēram, SEG emisiju samazināšanu ilgtermiņā. Šādu saistību izpilde veicinās šādu
mērķrādītāju sasniegšanu. Jo augstāks mērķrādītājs, jo lielāks ir iespējamais ieguldījums. Dažas
dalībvalstis jau ir mēģinājušas aplēst ieguldījuma apmēru, un ex post izvērtējumi sniegs aptverošāku
priekšstatu.
Attiecībā uz platjoslas tīklu lauku apvidos (4.1. izcēluma otrā aizzīme) — pastāv ļoti tieša saikne starp
finansētajām darbībām un sasniedzamo ietekmi. Tā, piemēram, ir Zviedrijā un Lietuvā. Lietuvā
laikposmā no 2015. līdz 2019. gadam nākamās paaudzes piekļuves (NGA) platjoslas piekļuve lauku
apvidos palielinājās no 15,6 % līdz 28,7 %, savukārt Zviedrijā tā pieauga no 13,9 % līdz 40,9 %. Ir
vairāki platjoslas projektu piemēri, kuri ir kļuvuši iespējami, pateicoties ELFLA ieguldījumam 2.
Ir svarīgi atzīmēt, ka izpildes līmenis ne vienmēr ataino pasākumu virzību. Tā kā ir daudz gadījumu,
kad izdevumi tiek deklarēti tikai pēc projekta pabeigšanas, skaitļi rāda, ka pasākums netiek īstenots,
lai gan īstenošana turpinās.
4.3. attēls. Komisija uzskata, ka kopumā visi darbības rezultātu rādītāji, kas iekļauti programmas
pārskatos, attiecas uz programmas mērķiem.
Nosakot mērķrādītājus DFS perioda sākumā, pastāv risks, ka programmas darbības laikā mērķrādītāji
kļūst vieglāk vai grūtāk sasniedzami. Tas varētu būt saistīts ar faktoriem, par kuriem atbild Komisija,
dalībvalstis, citi partneri un organizācijas, vai ārējiem faktoriem.
Ne vienmēr rādītāji paši par sevi liecina par programmas mērķu sasniegšanu.
Tāpēc tas, ka rādītājs tiks (vai netiks) izpildīts, nenozīmē, ka pati programma tiks (vai netiks)
izpildīta.

2
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Lai novērtētu programmas darbību, rādītāju dati vienmēr būtu jāanalizē kopā ar citu kvalitatīvo un
kvantitatīvo informāciju.
4.1. izcēlums – Piemēri par pārāk optimistisku darbības rezultātu atspoguļojumu gada
pārvaldības un snieguma ziņojumā. Skatīt Komisijas atbildi par 4.16.–4.21. punktu.
4.21. Pēcpārbaudē Komisijas Iekšējās revīzijas dienests atzina Lauksaimniecības un lauku attīstības
ĢD vērienīgo darbu, gatavojot KLP 2021.–2027. gadam, un labvēlīgo plašāko ietekmi uz pašreizējo
KLP 2014.–2020. gada uzraudzību un ziņošanu par to.
Komisijas kopējā atbilde par 4.23. un 4.24. punktu
KLP darbību var salīdzinoši ticami novērot tiešo rezultātu rādītāju līmenī. Ārējo faktoru ietekme kļūst
jo svarīgāka, ja cenšas izmērīt rezultātus un jo īpaši ietekmi uz vietas. Tas nozīmē, ka mērķrādītājus,
kas noteikti rādītājiem saskaņā ar mērķi “ekonomiski dzīvotspējīga pārtikas ražošana”, nevar aplūkot
atsevišķi, bet tie ir jāinterpretē kontekstā. Attiecīgi — un ņemot vērā lauksaimniecības nozares
īpatnības, gada darbības pārskatā un programmas pārskatā norādītie mērķrādītāji liecina par vēlamo
“kustības virzienu”, jo galīgās vērtības būs atkarīgas no daudziem citiem faktoriem. Rādītājiem ir
noteikti atsauces dati, un kvalitatīvie mērķrādītāji ļauj Komisijai novērtēt progresu.
Pierādījumi apstiprina, ka KLP veicina lauku saimniecību ienākumu pietiekamību. Piemēram,
novērtējumu papildinošajā pētījumā par KLP ietekmi uz ekonomiski dzīvotspējīgu pārtikas ražošanu
ir konstatēts, ka KLP pasākumi šajā jomā ir svarīgi, atbalstot lauku saimniecību ienākumus, pat ja to
galvenokārt nosaka citi faktori, piemēram, darbaspēka ieguldījums un tirgus attīstība. Turklāt tiešie
maksājumi veicina lauku saimniecību ienākumu stabilitāti, tāpat kā to dara tirgus pasākumi, kas palīdz
ierobežot vietējo cenu svārstības — pētījums liecina, ka KLP pasākumi uztur cenas ES stabilākas,
nekā tās ir pasaules tirgū. Pasaules Banka 3 ir konstatējusi, ka II pīlāra maksājumi (lauku attīstība utt.)
veicina lauksaimniecības ražīguma pieaugumu. Turklāt ietekmes novērtējums, kas pievienots tiesību
akta priekšlikumam par KLP pēc 2020. gada, liecina, ka KLP atcelšana samazinātu ES lauku
saimniecību ienākumus vidēji par 18 %, apdraudot lauksaimniecības ekonomisko dzīvotspēju un
lauku apvidu pievilcību; tas pierāda KLP un tās ienākumu atbalsta pasākumu nozīmi.
Komisijas kopējā atbilde par 4.25.–4.32. punktu
Saskaņā ar Līgumu viens no KLP galvenajiem mērķiem ir atbalstīt lauksaimnieku ienākumus. Tas
tiek darīts, atbalstot lauksaimniecisko darbību. Tāpēc ir pamatoti uzraudzīt ienākumus, ko rada šāda
darbība. Dati par kopējiem lauku mājsaimniecību ienākumiem ES līmenī ir interesanti, taču tie nevar
noteikt vajadzību pēc atbalsta, kas vērsts tieši uz lauksaimniecisko darbību. “Lauku mājsaimniecību
rīcībā esošie ienākumi” un “lauku saimniecību ienākumi” ir dažādi jēdzieni.
Tiešo maksājumu mērķis ir atbalstīt lauku saimniecību ienākumu pietiekamības līmeni, un tie faktiski
būtiski veicina lauku saimniecību ienākumu stabilizāciju. Pašreizējais tiesiskais regulējums paredz
vairākus politikas instrumentus, lai precīzāk pievērstos lauku saimniecību ienākumiem (piemēram,
vidējais tiešais maksājums par hektāru samazinās, palielinoties saimniecības lielumam, savukārt
vidējie ienākumi uz vienu darba ņēmēju palielinās).
3
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Pasaules Banka (2017), “Thinking Common Agricultural Policy supporting agricultural jobs and incomes in
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Tajā pašā laikā tiešie maksājumi šķiet koncentrēti, jo 20 % labuma guvēju saņem 80 % atbalsta.
Tomēr jāuzsver, ka profesionālas ģimenes tipa saimniecības, kuras apsaimnieko no 5 līdz
250 hektāriem, saņem 71,5 % no visiem tiešajiem maksājumiem. Turklāt minētā attiecība precīzi
ataino zemes koncentrāciju. Visbeidzot, minētā attiecība kā tāda nav problēma — svarīgi ir padarīt
tiešo maksājumu sadali taisnīgāku, efektīvāku un lietderīgāku. Šķiet, ka Komisija ar savu
priekšlikumu KLP pēc 2020. gada tieši to arī dara, iekļaujot vairākus jaunus rīkus nolūkā padarīt tiešo
maksājumu sadali taisnīgāku un efektīvāku.
4.26. Komisija uzskata, ka, ņemot vērā pārliecinošo darba ražīguma pieaugumu lauksaimniecībā,
attiecības stabilitāte nav pretrunā politikas mērķim palielināt lauksaimniecībā nodarbināto cilvēku
individuālos ienākumus.
4.27. Uzņēmējdarbības ienākumi uz ģimenes darba vienību tiek nodrošināti tikai lauksaimniecības
nozares līmenī un tos nevar iedalīt pēc vecuma.
Attiecībā uz lauku mājsaimniecību rīcībā esošajiem ienākumiem skatīt mūsu atbildi par 4.25.–
4.32. punktu.
4.32. Komisijas ierosinātajā “īstena lauksaimnieka” klauzulā dalībvalstīm noteikts, ka no tiešajiem
maksājumiem jāizslēdz personas, kuras veic lauksaimniecisku darbību, bet kuras nav atkarīgas no
lauksaimniecības, lai nopelnītu iztiku (jo šī darbība veido tikai nenozīmīgu daļu no visas viņu
saimnieciskās darbības).
4.1. tabula. Komisija uzskata, ka, novērtējot ar vājpiena pulveri saistīto pasākumu efektivitāti,
vērtētāji nav spējuši salīdzināt tos ar alternatīvām, kas pieejamas, ņemot vērā tiesisko regulējumu.
Komisija uzskata, ka privāts uzglabāšanas atbalsts palīdzēja saimnieciskās darbības veicējiem
periodā, kad tie meklēja alternatīvas noieta iespējas. Liela daudzuma iegāde valsts intervences
ietvaros palīdzēja apturēt cenu kritumu, pat ja tas ietekmēja vājpiena pulvera tirgus līdzsvaru un
aizkavēja cenu atgūšanos. Krājumi tika pārdoti atpakaļ tirgum 2018./2019. gadā salīdzinoši īsā
periodā, kad tirgus apstākļi to ļāva.
4.34. Komisija atkārto piezīmi, ko tā sniedza, reaģējot uz lauksaimnieku ienākumu stabilizāciju
(Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 23/2019), proti, ka minētajam produkta veidam nebija gatavu
Krievijas tirgus alternatīvu. Krievijas tirgu veidoja bija 2 miljoni tonnu augļu un dārzeņu, t. sk.
700 000 tonnu “Idared” ābolu no Polijas, pēc kuriem citur nebija pieprasījuma. Šādos apstākļos
pielāgošanās jaunajiem tirgiem obligāti bija jāveic pakāpeniski, tāpēc šajā periodā ES atbalsts
pakāpeniski samazinājās.
Komisijas dienesti pašlaik strādā pie juridiska grozījuma, lai novērstu pārmērīgas kompensācijas
risku.
4.35. To lauku saimniecību īpatsvars, kas piedalās dažādās ELFLA riska pārvaldības shēmās, ir
nedaudz mazāks, nekā paredzēts. Tomēr Komisija novēro noteiktu atšķirību starp dažādajiem
piedāvātajiem rīkiem un pieaugošo dalībvalstu interesi par piemērotu instrumentu izstrādi savām
LAP, it īpaši ņemot vērā lauksaimnieku daudzās un arvien pieaugošās problēmas. Komisija ir
apņēmusies uzlabot situāciju turpmākajā KLP; šā iemesla dēļ tā ir ierosinājusi riska pārvaldības rīkus
padarīt obligātus dalībvalstīm un turpināt uzlabot to pievilcību un daudzpusību paralēli citiem KLP
rīkiem lai padarītu nozari noturīgāku.
4.36. Lai uzlabotu lauku saimniecību dzīvotspēju, ir nepieciešams laiks, un atbalsta efektivitāte nav
mērāma katru gadu. Tā kā daudzi projekti, piemēram, investīciju projekti, ilgst vairāk nekā gadu un
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par rezultātiem tiek ziņots tikai tad, kad projekti ir pabeigti, attiecīgie mērķrādītāji parasti palielinās
plānošanas perioda beigās. Pirmie izvērtējumi jau liecina, ka lauku attīstības pasākumi pozitīvi
ietekmē KLP rādītājus “lauksaimniecības ienākumi” un “lauksaimniecības faktoru ienākumi”. Kā arī
tajos secināts, ka lauku attīstības atbalsts veicina konkurētspēju, pārstrukturējot un modernizējot
nozari un uzlabojot saimniecību un tirgus attiecības 4.
Turklāt Pasaules Banka 5 ir konstatējusi, ka II pīlāra maksājumi ir svarīgi konkurētspējas palielināšanā,
jo tie veicina lauksaimniecības ražīguma pieaugumu.
4.38. KLP pasākumi atbalsta dabas resursiem un klimatam labvēlīgu praksi. To ieviešanas ikgadējā
uzraudzība jau sniedz vērtīgu informāciju par KLP spēju nodrošināt rezultātus šajās jomās. Vides
faktiskos ieguvumus var novērtēt tikai izvērtējumos un ar noteiktu laika nobīdi.
Komisijas kopējā atbilde par 4.39.–4.43. punktu
Saskaņā ar KLP dažu galveno instrumentu mērķis ir mijiedarbībā ar citiem KLP instrumentiem
veicināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Atsevišķu politikas instrumentu ietekmi nevar nošķirt
novērotajās tendencēs, kuras ir dažādu faktoru rezultāts.


Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa (LLVS) standarti ir savstarpējās atbilstības sistēmas daļa
un ataino pamatpraksi, ko neatbalsta ar KLP finansējumu, un tie ir augstāka līmeņa atbalstītās
prakses bāzes līnijas daļa. Dalībvalstis var zināmā mērā noteikt valsts LLVS standartus, lai ņemtu
vērā valstu vajadzības un situācijas, taču pastāv vienota obligāta ES sistēma, kas atbalsta
vienlīdzīgus konkurences apstākļus.



“Zaļināšana” ir tiešo maksājumu vides un klimata komponents, ar ko, pamatojoties uz noteiktām
prasībām, lauksaimniekiem atlīdzina par sabiedrisko labumu nodrošināšanu. Jo lielāka ir platība,
uz ko attiecas zaļināšanas prasības, jo lielāks ir ieguldījums vides un klimata mērķa sasniegšanā.
Zaļināšana ne vienmēr maina lauksaimnieku praksi, ja tā jau atbilst pietiekami vērienīgai iecerei,
bet, ja prakse nav vajadzīgajā līmenī, zaļināšanas prasības liek lauksaimniekiem to pielāgot. Visos
gadījumos zaļināšana novērš turpmāku intensifikāciju virs ES līmenī noteiktā rādītāja.



Agrovides un klimata pasākumi veicina dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un var balstīties uz
plašu īstenoto labo piemēru kopumu. 2014.–2020. gadā vairāk nekā 17 % no ES izmantotās
lauksaimniecības zemes platības tiek apsaimniekoti, izmantojot tādu praksi, kas ir labvēlīga
bioloģiskajai daudzveidībai. Tāda ir, piemēram, bioloģiskās lauksaimniecības un Natura 2000
prakse, ko atbalsta agrovides un klimata pasākumi. Pamatojoties uz ELFLA sistēmu, dalībvalstu
programmās ir ietverta agrovides un klimata saistību “izvēlne”, no kuras zemes apsaimniekotāji
var izvēlēties saviem īpašajiem apstākļiem piemērotākās saistības — no vieglāk izpildāmām,
plašākām saistībām līdz ļoti mērķorientētām saistībām, ko piemēro ierobežotos apvidos. Visas šīs
saistības ietver ekoloģiski vērienīgu lauksaimniecības praksi, kas vienmēr pārsniedz savstarpējās
atbilstības prasības un tādēļ nodrošina papildu vides sabiedriskos labumus. Tāda pati pieeja
attiecas arī uz mežsaimniecības nozari, tomēr ierobežotākā apjomā un līdz šim potenciālie
saņēmēji to izmanto daudz mazākā mērā — nozares rakstura dēļ.

4
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Palīdzības dienesta novērtēšanas jautājumos ziņojums “2019. gada decembra kopsavilkuma ziņojums.
2019. gada padziļināto gada īstenošanas ziņojumu novērtēšanas komponentu kopsavilkums, 7. nodaļa” un
novērtējumu papildinošs pētījums par KLP pasākumu ietekmi uz vispārējo mērķi “ekonomiski dzīvotspējīga
pārtikas ražošana”.
Skatīt 3. zemsvītras piezīmi.
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Komisijas priekšlikums KLP pēc 2020. gada ir vērienīgs, ņemot vērā ar vidi un klimatu saistītos ES
mērķus. Nākotnes KLP “zaļajā arhitektūrā” saglabāsies visa pašreizējā zaļināšanas prakse saskaņā ar
pastiprinātiem nosacījumiem. Tiks saglabāti un nostiprināti II pīlāra rīki, piemēram, agrovides un
klimata saistības, neienesīgas investīcijas un zināšanu/informācijas apmaiņa. Turklāt jaunajā KLP būs
jauns rīks videi un klimatam labvēlīgu ekoshēmu finansēšanas prakses veidā. Visbeidzot, lai noteikti
sasniegtu vides un klimata mērķus, būs svarīgi pievērsties abu pīlāru izpildes un stratēģiskajai
plānošanai.
Komisijas kopējā atbilde par 4.44.–4.48. punktu
2018. gada novērtējuma papildinošajā pētījumā par KLP ietekmi uz klimata pārmaiņām 6 secināts, ka
KLP ir efektīvi instrumenti klimata vajadzību risināšanai, taču to ietekmi ir grūti izmērīt, jo to ietekmē
vairāku faktoru kopums.
“Ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana un klimata politika” ir viens no trim KLP galvenajiem
mērķiem. Klimatam labvēlīga zemes izmantošana un zemes apsaimniekošanas prakse, kā arī
klimatam labvēlīgu ieguldījumu finansēšana tiek atbalstīta, izmantojot obligātu un brīvprātīgu KLP
instrumentu kopumu. Kopš 1990. gada emisijas lauksaimniecībā ir samazinātas par 20 % un KLP to ir
veicinājusi. Tomēr ir taisnība, ka emisijas jau vairākus gadus ir stabilas, iespējams, tāpēc, ka:



lauksaimniecība ir nozare, kurā ir ārkārtīgi sarežģīti samazināt emisijas, kas nav CO2 emisijas 7, un
kurai ir mazāks mazināšanas potenciāls nekā citām nozarēm 8 emisiju bioloģiskā rakstura un
nozares daudzo funkciju dēļ (nodrošinātība ar pārtiku, darbvietas un ienākumi utt.), un
ES politikā nav noteikti mērķrādītāji konkrētai nozarei. Katras dalībvalsts ziņā ir, pamatojoties uz
darbību rentabilitātes un mazināšanas potenciālu, noteikt, kā un kādā (-ās) nozarē(-ēs) tā
samazinās emisijas. Tā kā lauksaimniecībai ir mazāks potenciāls samazināt emisijas, dalībvalstis
var būt pieņēmušas lēmumu vispirms risināt problēmas citās nozarēs.

Komisija nesen pieņēma paziņojumu 9, kurā ierosināts ES mēroga mērķrādītājs 2030. gadam —
samazināt SEG emisijas par vismaz 55 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Lauksaimniecībai un
mežsaimniecībai būs ārkārtīgi liela nozīme, lai līdz 2050. gadam ES kļūtu klimatneitrāla.
Lauksaimniecība ir daļa ES ilgtermiņa stratēģijas 2050. gadam, kas ir pamats zaļajam kursam. Tā ir
pilnībā integrēta nacionālajos enerģētikas un klimata plānos (NEKP), Apvienoto Nāciju Organizācijas
Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) ilgtermiņa stratēģijās un KLP
stratēģiskajos plānos. Lai mēs sasniegtu klimatneitralitāti līdz 2050. gadam, nozarei jādara, kas tai
darāms, un jāsniedz ieguldījums 2030. gada vērienīgo klimatisko ieceru realizēšanā.
Saskaņā ar paziņojumu 10 Komisija arī plāno sākt vairākas galveno likumdošanas instrumentu
pārskatīšanas nolūkā sasniegt jauno mērķrādītāju. KLP stratēģiskie plāni, kas jāizstrādā dalībvalstīm,
ir galvenā iespēja novirzīt vairāk resursu, lai panāktu ilgstošu emisiju samazinājumu lauksaimniecībā,
vienlaikus uzlabojot tās ekonomisko un vides ilgtspēju un noturību.

6
7
8
9
10
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KLP ietekmes uz klimata pārmaiņām un siltumnīcefekta gāzu emisijām novērtējuma pētījums, 2018. gads.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52014SC0015.
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/economic-assessmentghg-mitigation-policy-options-eu-agriculture-ecampa-2.
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/communication-com2020562-steppingeurope%E2%80%99s-2030-climate-ambition-investing-climate_en.
Eiropas 2030. gada klimatisko ieceru vēriena kāpināšana. Investīcijas klimatneitrālā nākotnē cilvēku labā.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562.
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Zaļais kurss, stratēģija “no lauka līdz galdam” un 2030. gada klimata mērķrādītāja plāns norāda uz
darbības sniegtajiem ieguvumiem šajā nozarē, būtiski samazinot emisijas un vienlaikus nodrošinot
nepārtrauktu pārtikas nodrošinājumu ES. Efektīva mēslošanas līdzekļu izmantošana, precīzā
lauksaimniecība, veselīgāki mājlopu ganāmpulki un anaerobā noārdīšanās (biogāzes ražošana un
organisko atkritumu izmantošana) ir esošo tehnoloģiju piemēri ar būtisku neizmantoto potenciālu.
Komisija izstrādās ieteikumus dalībvalstīm, uzsverot jomas, kurās mēs vēlamies redzēt darbības
saskaņā ar KLP plāniem, īpašu uzmanību pievēršot zaļā kursa mērķrādītājiem.
4.9. attēls. Skaitļi nepārprotami liecina par to, ka laikposmā no 2010. līdz 2018. gadam ES
lauksaimniecības emisijas svārstās ap līdzīgām vērtībām, bez būtiska pieauguma vai samazināšanās,
un tāpēc tās aizvien ir neskaidras.
ES-28 kopējās SEG emisiju tendences, visticamāk, būs precīzākas nekā individuālas gada aplēses
absolūtā izteiksmē, kas nav savstarpēji neatkarīgas. Klimata pārmaiņu starpvaldību padome (IPCC)
norāda, ka nenoteiktība kopējās SEG emisiju tendencēs ir aptuveni 4-5 %.
Tagad ir pieejami dati par lauksaimniecības emisijām 2018. gadā, un tie liecina par samazinājumu.
Komisijas kopējā atbilde par 4.49.–4.51. punktu
ELFLA veicina līdzsvarotu teritoriālo attīstību, bet tā pati par sevi nav paredzēta visu problēmu
risināšanai ES lauku apvidos.
Pasaules Bankas ziņojumā “Thinking CAP” 11 ir uzsvērts, ka KLP ir saistīta ar nabadzības
samazināšanu un labāku darbvietu izveidi lauksaimniekiem visā ES. Tajā secināts, ka “KLP sniedzas
tālu un plaši un var būt spēcīgs strukturālās pārveidošanas instruments”. Starpība starp
lauksaimniecības ienākumiem un ienākumiem citās nozarēs samazinās, un visā ES lauksaimniecības
ienākumi izlīdzinās. Abi KLP pīlāri veicina šos sasniegumus. Gaidāmais KLP ietekmes uz
“līdzsvarotu teritoriālo attīstību” izvērtējums (tiks publicēts 2021. gadā) sniegs papildu ieskatu.
KUNS ir iekļauts plašs rādītāju klāsts, lai varētu izsekot vispārējā mērķa “līdzsvarota teritoriālā
attīstība” virzībai; tie ietver bezdarba (nodarbinātības) koeficientus un ekonomikas struktūru (skatīt
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/cap-contextindicators-table_2019_en.pdf). Tas pats attiecas uz priekšlikumu nākotnes KLP (ierosinātās KLP
Stratēģisko plānu regulas I pielikums).
Komisijas kopējā atbilde par 4.52.–4.54. punktu
KLP veicina paaudžu maiņu lauksaimniecībā, kas labvēlīgi ietekmē nodarbinātību.
Tādus mērķus kā paaudžu maiņa lauksaimniecībā un darbvietu radīšana lauku apvidos nevar sasniegt
tikai ar vienu atbalsta instrumentu vien, tie ir dažādu valstu un ES instrumentu sinerģiju un konkrētā
valsts vai reģionālā konteksta rezultāts. KLP sniedz vairākus instrumentus, kas palīdz šajā ziņā.
Ņemot vērā atbalstīto projektu raksturu (jo īpaši tas attiecas uz LEADER), darbvietu radīšana
materializējas tikai pēc noteikta laika. Turklāt ELFLA atbalstam bieži netiek piešķirts tiešs
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Pasaules Banka (2017), “Thinking Common Agricultural Policy supporting agricultural jobs and incomes in
the EU”. 4. regulārais ekonomikas ziņojums. Vašingtona. Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka.
Pasaules Banka. http://pubdocs.worldbank.org/en/369851513586667729/Thinking-CAP-World-BankReport-on-the-EU.pdf.
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atvieglojums, lai gan tas rada apstākļus, kādos var piedāvāt darbvietas un attiecīgās personas tās var
pieņemt.
Nesen veiktais novērtējumu papildinošais pētījums 12 liecina, ka KLP pasākumi, kas paredzēti
jaunajiem lauksaimniekiem, t. sk. starp ELFLA atbalsts, labvēlīgi ietekmē nodarbinātību un paaudžu
maiņu (salīdzinājumā ar hipotētisko scenāriju). Tie ietekmē lauksaimniecības uzņēmumu darbību un
noturību. Tomēr tie nevis veicina lauku saimniecību pēctecību, bet, šķiet, uzlabo lauksaimniecības
uzņēmumu sociālekonomisko ilgtspēju pēc tam, kad jaunie lauksaimnieki tos ir pārņēmuši.
Sociālekonomiskais kontekstslauku apvidos un šķēršļi jaunu lauksaimnieku darbības uzsākšanai
(piemēram, zemes cenas un piekļuve kapitālam) ir nopietni faktori, kas attur jaunpienācējus un kurus
nav iespējams novērst ar KLP vien.
Komisijas tiesību akta priekšlikums KLP pēc 2020. gada paredz jaunu atbalsta sistēmu jaunajiem
lauksaimniekiem ar lielāku sinerģiju starp I un II pīlāra atbalstu, lai nodrošinātu saskaņotību starp
intervencēm, mērķorientētiem un īpaši pielāgotiem risinājumiem un lai maksimāli veicinātu visu
pieejamo resursu rentablu īstenošanu veidos, kas vislabāk atbilst vietējiem apstākļiem un reālajām
vajadzībām. Tā kā valstu faktori ietekmē paaudžu maiņu, dalībvalstīm būs jāpārbauda valstu
instrumentu un ES intervenču mijiedarbība un jānodrošina atbilstība.
Komisijas kopējā atbilde par 4.55.–4.57. punktu
ELFLA nodrošina plašu atbalsta instrumentu klāstu ieguldījumiem lauku apvidos, aptverot dažāda
veida ieguldījumus un lauku attīstības mērķus. Ar ierobežotu rādītāju kopumu nav iespējams aptvert
visus projektus. Turklāt atbalsta efektivitāti var novērtēt vienīgi, veicot novērtējumus, analīzei
izmantojot papildu informāciju. Komisija ir ierosinājusi risinājumus vairākām problēmām, kas
saistītas ar 2014.–2020. gada plānošanas perioda uzraudzības un novērtēšanas sistēmu, taču vienmēr
būs jāatrod līdzsvars starp uzraudzības un novērtēšanas priekšrocībām un ar to saistītajām izmaksām
un administratīvo slogu. Attiecībā uz platjoslas pārklājumu lauku apvidos skatīt arī atbildi par
4.1. izcēlumu.
4.58. Lauku attīstības kontekstā sagaidāmie rezultāti un attiecīgie mērķrādītāji ir noteikti mērķu
(prioritāro jomu), nevis atsevišķu pasākumu līmenī. Tos izmanto, lai noteiktu darbības mērķrādītājus,
kas jāsasniedz, īstenojot vairākus attiecīgus LAP noteiktus atbalsta pasākumus. Ņemot vērā iespējamo
pasākumu lielo skaitu, minētajā līmenī noteiktie koprezultāta rādītāji nedarbotos. Tomēr, lai
uzraudzītu īpašus sasniegumus saskaņā ar savām LAP, papildus kopējiem rādītājiem dalībvalstis var
noteikt arī rādītājus konkrētām programmām.
SECINĀJUMI
Komisijas kopējā atbilde par 4.59. un 4.60. punktu
Komisija uzskata, ka 2019. gada pārvaldības un snieguma ziņojumā ir sniegta atbilstoša kvantitatīva
informācija par KLP rezultātiem un ietekmi un līdzsvarotā veidā izklāstīti politikas sasniegumi,
pievēršot uzmanību gan tiešajiem rezultātiem, gan koprezultātiem.
Komisija, pastāvīgi uzraugot norises lauksaimniecības tirgū, lauku attīstībā un KLP līdzekļu
izmantošanā, izmantojot kontekstu, tiešos rezultātus, koprezultātus un rādītājus, nolūkā atbalstīt KLP
darbības novērtējumu, sagatavo informāciju, kas ir kļuvusi arvien pārredzamāka, lietotājam ērtāka un
savlaicīgāka, kā arī ir nodrošinājusi pamatu gan iekšējai, gan ārējai KLP darbības analīzei. Tas nebūtu
bijis iespējams, ja informācija nebūtu kvantificēta.
12
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KLP ietekmes uz paaudžu maiņu, vietējo attīstību un nodarbinātību lauku apvidos novērtējums, 2019. gads.
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Politikas darbību var novērot katru gadu un salīdzinoši ticami tiešo rezultātu līmenī, tomēr ārējo
faktoru (piemēram, klimatisko apstākļu vai veselības krīžu) spēcīgā ietekme kļūst arvien būtiskāka,
cenšoties izmērīt rezultātus un jo īpaši ietekmi. Neraugoties uz izrietošajiem ierobežojumiem,
ikgadējais progress KLP īstenošanā sniegs labu norādi par to, vai tās mērķis tiks sasniegts, un veicinās
tās efektivitātes novērtēšanu.
Jebkurā politikas virzienā, kura mērķis ir risināt neskaitāmās problēmas lauksaimniecības nozarē un
lauku apvidu vajadzības, ir jāņem vērā tas, ka ekonomikas un vides mērķus var sasniegt tikai tad, ja
tiem pievēršas kopīgi. Ir svarīgi aplūkot rādītājus to plašākā kontekstā, nevis atsevišķi, ņemot vērā
iespējamo sinerģiju/kompromisus.
Tas nozīmē, ka efektīviem lauku saimniecību politikas virzieniem ir jāataino instrumentu un mērķu
daudzslāņu attiecības, nevis jāpiemēro vienkāršota intervences loģika, lai aptvertu gan spriedzi, gan
iespējas, ko rada visu veidu lauksaimniecības prakse, kas ir mūsdienīga ekonomikas un vides
efektivitātes ziņā. KLP detalizētā intervences loģika ir atainota Komisijas 2018. gada ietekmes
novērtējumā un attīstīta katrā novērtējumā, kurā sīki novērtēta politikas efektivitāte tās mērķu
sasniegšanā.
4.61. Skatīt Komisijas atbildes par 4.14. punkta pirmo rindkopu.
4.62. Ņemot vērā ārējo faktoru, piemēram, sausuma un slimību, ietekmi uz lauksaimnieku
ienākumiem, KLP mērķrādītājs ir veicināt lauksaimniecības ienākumu pieaugumu. Turklāt lauku
attīstības atbalsts veicina konkurētspēju, pārstrukturējot un modernizējot ES lauksaimniecības nozari
un uzlabojot saimniecību un tirgus attiecības 13.
4.63. ES pašreizējā klimata politikas satvarā nav noteikti mērķrādītāji konkrētai nozarei, bet ir
paredzēti valstu mērķrādītāji emisiju samazināšanai nozarēs, kas nav emisijas kvotu tirdzniecības
sistēmā, tostarp lauksaimniecības, transporta, atkritumu un ēku nozarē. Katra dalībvalsts, pamatojoties
uz darbību rentabilitātes un mazināšanas potenciālu, lemj, kā un kādā (-ās) nozarē(-ēs) tā samazinās
emisijas. Tā kā turpmākas samazināšanas izmaksas lauksaimniecībā ir diezgan augstas, salīdzinot ar
citām nozarēm, dalībvalstis varētu būt nolēmušas vispirms risināt problēmas citās nozarēs. Tomēr
saskaņā ar vērienīgajām iecerēm jaunajā 2030. gada klimata mērķrādītāja plānā būs jāpārvērtē
pašreizējais satvars, un 2021. gada vidū tiks iesniegti priekšlikumi, kas aptver attiecīgās nozares.
4.64. Par KLP ir pieejams plašs informācijas klāsts, un pētnieki var piekļūt sīkākai informācijai par
(ļoti daudziem) KUNS rādītājiem.
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Palīdzības dienesta novērtēšanas jautājumos ziņojums “2019. gada decembra kopsavilkuma ziņojums.
2019. gada padziļināto gada īstenošanas ziņojumu novērtēšanas komponentu kopsavilkums, 7. nodaļa” un
novērtējumu papildinošais pētījums par KLP pasākumu ietekmi uz vispārējo mērķi “ekonomiski
dzīvotspējīga pārtikas ražošana”.
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KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS ZIŅOJUMU PAR ES
BUDŽETA REZULTĀTIEM — STĀVOKLIS 2019. GADA BEIGĀS
5. NODAĻA “DROŠĪBA UN PILSONISKUMS”
IEVADS
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (AMIF) sekmē migrācijas plūsmu efektīvu pārvaldību un
vienotas ES pieejas īstenošanu, stiprināšanu un attīstīšanu patvēruma un migrācijas jomā. Tas atbalsta
darbības, kas ir saistītas ar patvērumu, ietverot pārmitināšanu un pārcelšanu, trešo valstu
valstspiederīgo likumīgu migrāciju un integrāciju, kā arī atgriešanas operācijas.
Pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas (DFS) ietvaros Komisija AMIF atbalstu galvenokārt virzīja uz
iedarbīgu reaģēšanu saistībā ar bēgļu krīzi, tādējādi nodrošinot, ka tiek īstenota programma migrācijas
jomā. Par īpaši iedarbīgu rīku neparedzētu vajadzību apmierināšanas ziņā tiek uzskatīts elastīgais
ārkārtas reaģēšanas mehānisms (“ārkārtas palīdzība”), kurš ir Komisijas tiešā pārvaldībā. Šajā
kontekstā svarīga prioritāte bija panākt AMIF izteiktāku saskaņošanu ar politikas mērķiem un
konkrētajām darbības vajadzībām, lai faktiski atbalstītu ierosinātos bēgļu krīzes risinājumus un
uzlabotu AMIF un citu ES finansēšanas instrumentu (jo īpaši Eiropas strukturālo un investīciju fondu,
attīstības sadarbības instrumenta un ES humānās palīdzības instrumentu) sinerģijas un papildināmību.
Par fonda, kas īstenots saskaņā ar dalītu pārvaldību, darbības rezultātiem ziņo regulāri un divos
līmeņos: pirmais līmenis ietver uzraudzības datus, kurus dalībvalstis apkopo un iesniedz Komisijai
gada īstenošanas ziņojumos. Šie dati aptver Regulā, ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un
integrācijas fondu (Regulā (ES) Nr. 516/2014), minētos rādītājus. Otrais darbības rezultātu ziņošanas
līmenis ir novērtējumi. Spēkā esošās regulas paredz, ka dalībvalstīm un Komisijai jāveic starpposma
novērtējumi un ex post novērtējumi. Katrai no šīm divām datu kopām ir atšķirīgs mērķis. Uzraudzības
dati sniedz pārskatu par fonda īstenošanas progresu, bet novērtējumi nosaka atbalsta ietekmi.
Komisijas veiktajā ex post novērtējumā jo īpaši noteiks ietekmi uz Eiropas Savienībā ienākošo
migrācijas plūsmu iedarbīgu pārvaldību, kopējās Eiropas patvēruma sistēmas izveidi un taisnīgu un
vienlīdzīgu attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem. Starpposma novērtējums tika pabeigts
2018. gada jūnijā. Tā kā regulas pieņēma vēlu un rezultātā arī programmu sāka īstenot vēlu,
starpposma novērtējums sniedza tikai AMIF agrīnās īstenošanas pašu pirmo novērtējumu. Komisijas
ex post novērtējums, kas jāsagatavo līdz 2024. gada jūnija beigām, nodrošinās daudz visaptverošāku
novērtējumu par AMIF darbības rezultātiem.
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (AMIF)
5.10. Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds nodrošina finanšu līdzekļus, kas vajadzīgi, lai
nestabilā kontekstā un problemātiskā migrācijas situācijā laikposmā no 2014. līdz 2019. gadam virzītu
tālāk ES visaptverošo programmu migrācijas jomā.
5.3. attēls — programmas izpilde ilgs līdz 2022. gada beigām; pēc tam Komisija sagatavos AMIF
darbības rezultātu attiecībā pret mērķvērtībām galīgo novērtējumu. Regulas (ES) Nr. 514/2014
57. pantā noteikts, ka dalībvalstīm ex post novērtējums jāiesniedz Komisijai līdz 2023. gada
decembrim. Balstoties uz šiem ziņojumiem, Komisija iesniedz ex post novērtējumu līdz 2024. gada
30. jūnijam.
5.4. attēls — Komisija uzskata, ka kopumā visi programmu pārskatos iekļautie darbības rezultātu
rādītāji attiecas uz programmu mērķiem.
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Mērķvērtību noteikšana DFS perioda sākumā rada risku, ka programmas darbības laikā mērķvērtības
var būt vieglāk vai grūtāk sasniegt. To var izraisīt faktori, par kuriem atbild Komisija, dalībvalstis, citi
partneri un organizācijas, vai ārēji faktori.
Paši rādītāji ne vienmēr ataino programmas mērķu sasniegšanu.
Tādējādi tas, ka rādītājs ir (vai nav) “uz pareizā ceļa”, lai sasniegtu mērķvērtību, obligāti nenozīmē, ka
pati programma ir (vai nav) “uz pareizā ceļa”, lai tiktu sasniegti tās mērķi.
Lai novērtētu programmas darbības rezultātus, rādītāju dati būtu vienmēr jāanalizē kopā ar citu
kvantitatīvu un kvalitatīvu informāciju.
5.14. Ne Regulā (ES) Nr. 516/2014, ne tās IV pielikumā, kurā nosaka kopējos rādītājus, šie rādītāji
nav klasificēti kā tiešo rezultātu rādītāji vai rezultātu rādītāji.
5.15. Tā kā rādītājus izmanto, lai sekotu līdzi valsts programmu īstenošanas progresam, mērķvērtības
nosaka plānošanas perioda sākumā un parasti koriģē uz augšu vai leju, ja valsts programmām pievieno
papildu finansējumu. Mērķvērtību pārsniegšana atspoguļo lielākus iespējamos ieguvumus
efektivitātes ziņā.
5.16. 2020. gada Iekšējās revīzijas dienesta revīzijas pēcpārbaudē secināja, ka ieteikums ir pienācīgi
un faktiski īstenots.
5.17. Dalībvalstis mērķvērtības nosaka valsts programmās plānošanas perioda sākumā un koriģē, ja
valsts programmām tiek piešķirts papildu finansējums.
Attiecībā uz vajadzību novērtējumu:
-

katrā programmā analizē vajadzības dažādajās programmas aptvertajās jomās (apstiprināto
programmu 2. iedaļa). Šīs vajadzības ir pamats finansējuma piešķīruma un līdz ar to mērķvērtību
līmeņa noteikšanai. Tādējādi dalībvalsts noteiktās un Komisijas apstiprinātās mērķvērtības
uzskata par būtisku informāciju saistībā ar AMIF ietvaros panāktā progresa novērtēšanu,

-

starpposma novērtējumā secināts, ka AMIF atbalstītās intervences bija atbilstošas dalībvalstu
noteiktajām vajadzībām (sk. 5.20. punktu un 5.1. izcēluma tekstu).

Dalībvalstīm nav juridiska pienākuma apkopot un ziņot kvantitatīvu informāciju par to kopējām
vajadzībām. Tas ir saskaņā ar saistībām, kuras trīs iestādes uzņēmās Iestāžu nolīgumā par labāku
likumdošanas procesu, proti, vajadzības gadījumā tiesību aktos noteikt ziņošanas, uzraudzības un
izvērtēšanas prasības, vienlaikus izvairoties no pārmērīga regulējuma un administratīvā sloga, jo īpaši
dalībvalstīm.
5.18. Visus iesniegtos ārkārtas palīdzības pieteikumus novērtē saskaņā ar Finanšu regulu, izmantojot
vairākus kritērijus; tostarp arī to, vai vispārējais mērķis (paredzamā ietekme) un reaģēšana uz ārkārtas
palīdzību ir saskaņoti ar fonda un politikas mērķiem un vai noteiktie konkrētie mērķi (paredzamie
rezultāti) veicina vispārējā mērķa sasniegšanu. Katram konkrētajam mērķim ir noteikti atbilstoši
rādītāji, kas paredzēti sasniegšanas progresa mērīšanai; tie ietver mērvienību, sākotnējo un mērķa
vērtību un tos uzrauga līdz ar dotāciju nolīguma īstenošanu, lai nodrošinātu izdevumu atbilstību
plānotajiem izdevumiem. Ārkārtas palīdzības īstenošanas laikā Komisija uzrauga darbības rezultātus
ES fondu faktiskas un efektīvas izmantošanas ziņā, nodrošinot papildināmību ar citiem ES fondiem
un darbībām. Rādītāju dati būtu vienmēr jāanalizē kopā ar citu kvantitatīvu un kvalitatīvu informāciju;
tādējādi tiktu novērtēti programmas darbības rezultāti.
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Attiecībā uz turpmāko AMF, papildus Eiropas Revīzijas palātas ieteikumam un ar noteikumu, ka tiek
pieņemtas attiecīgās regulas par DFS 2021.–2027. gadam, Komisija līdz 2021. gada 30. jūnijam
izstrādās ārkārtas palīdzības līdzekļu piešķiršanas kritērijus.
5.19. Informācija par programmu ekonomiskumu un efektivitāti nav pieejama katru gadu. Šie aspekti
lielā mērā izriet no tiesiskā regulējuma un tos parasti nosaka ilgākā termiņā.
Novērtējumu kontekstā veic izdevumu programmu darbības rezultātu visaptverošāku novērtējumu,
izmantojot visu pieejamo kvalitatīvo un kvantitatīvo informāciju. Informāciju par efektivitāti apkopo
novērtējumu ietvaros. Regula (ES) Nr. 514/2014 paredz, ka par AMIF veic divus novērtējumus: vienu
starpposma novērtējumu 2017. gadā un vienu ex post novērtējumu programmas beigās.
2017. gada starpposma novērtējuma rezultāti ir aprakstīti 2020. gada budžeta projekta programmu
pārskatos.
Dalībvalstis līdz 2023. gada 31. decembrim nodrošinās ex post novērtējuma ziņojumu par valsts
programmu darbību ietekmi, un Komisija līdz 2024. gada 30. jūnijam iesniegs ex post novērtējuma
ziņojumu par juridisko pamatu ietekmi. Komisijas sagatavotajā ex post novērtējumā analizēs arī
konkrēto regulu ietekmi uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpas attīstību saistībā ar to, kā tās
veicina noteiktus mērķus.
5.20. Kopumā fonds ir radījis svarīgu ES pievienoto vērtību, neraugoties uz līdzekļu relatīvi mazo
apjomu salīdzinājumā ar būtiskajām problēmām, kuras izraisījusi migrācijas krīze.
5.23. punkta pirmais ievilkums — AMIF nodrošina relatīvi ierobežotu finansējuma apjomu šajā jomā
salīdzinājumā ar dalībvalstu vispārējām vajadzībām. Ir skaidrs, ka fonds neapmierinās visus 100 % no
šīm vajadzībām. Tomēr AMIF var sniegt pozitīvu ieguldījumu.
Vajadzības, kurām dalībvalstis plāno pievērsties ar fonda starpniecību, ir noteiktas valsts programmā
(2. iedaļa) plānošanas perioda sākumā.
Starpposma novērtējumā secināts, ka AMIF atbalstītās intervences bija atbilstošas dalībvalstu
noteiktajām vajadzībām (sk. 5.20. punktu un 5.1. izcēluma tekstu).
Turklāt ex post novērtējumā analizēs, vai to darbību ietekme, kuras AMIF finansējis valsts programmu
ietvaros, patiešām ir veicinājusi šo vajadzību apmierināšanu.
Otrais ievilkums — skatiet Komisijas atbildi par 5.15. punktu.
5.24. Ar AMIF sniegtais atbalsts deva izšķirošu ieguldījumu pārmitināšanas programmu un darbību
izstrādē lielākajā daļā dalībvalstu. To gadījumu skaits, kuros personas pārmitinātas uz ES, pastāvīgi
pieaug kopš 2015. gada. Lai arī Covid-19 pandēmija uz laiku pārmitināšanas apturējusi — pēc vasaras
dažās dalībvalstīs pārmitināšanas darbības gan ir lēni atsākušās —, kopumā Komisija uzskata, ka šo
politiku var uzlūkot kā sekmīgu, jo līdz 2019. gadam īstenoti vairāk nekā 60 000 pārmitināšanas
gadījumi, turklāt minētā politika kalpos par pamatu Komisijas darbībai nākotnē.
5.25. AMIF var veicināt atzīšanas līmeņu konverģenci, uzlabojot dalībvalstu sadarbību. Tomēr
patvēruma pieteikumu izskatīšana ir politisks jautājums, kuru ne vienmēr var atrisināt tikai ar
finansējumu.
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5.26. Saskaņā ar EASO 2020. gada ziņojumu par patvēruma tendencēm ne visās dalībvalstīs būtiskos
apjomos ir uzkrājušies neizskatīti patvēruma pieteikumi. Ziņojumā norāda, ka nepabeigtu patvēruma
procedūru skaits ir samazinājies Vācijā un ka neizskatītu lietu apjoms ir būtisks un pieaug Beļģijā,
Grieķijā, Francijā un Spānijā.
Komisija pēc spraigas apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, dalībvalstīm un dažādām ieinteresētajām
personām 2020. gada 23. septembrī pieņēma jauno Migrācijas un patvēruma paktu. Pakts aptver visus
dažādos elementus, kas nepieciešami, lai izstrādātu visaptverošu Eiropas pieeju migrācijai.
Tajā ierosina efektīvākas un ātrākas procedūras, ieviešot integrētu robežprocedūru, kurā ietverts
pirmsieceļošanas skrīnings, kurā veic visu to cilvēku identifikāciju, kas bez atļaujas šķērso ES ārējās
robežas vai kas ir izcelti krastā pēc meklēšanas un glābšanas operācijas. Tas ietvers veselības un
drošības pārbaudi, pirkstu nospiedumu ņemšanu un reģistrāciju Eurodac datubāzē. Pēc skrīninga
personas var virzīt uz atbilstošo procedūru: pie robežas attiecībā uz konkrētām pieteikuma iesniedzēju
kategorijām vai parastajā patvēruma procedūrā. Šajā robežprocedūrā tiks pieņemti ātri lēmumi par
patvēruma piešķiršanu vai atgriešanu.
5.27. Komisija turpmāk norāda darbības, kas veiktas kopš Eiropas Revīzijas palātas ziņojuma
Nr. 24/2019 publicēšanas pirms gada:
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EASO būtiski palielināja atbalstu Grieķijai ar darbības plānu, kuru EASO un Grieķija parakstīja
2019. gada decembrī. Pamatojoties uz šo plānu, aģentūra jau paplašina savu operatīvo klātbūtni,
tādējādi atbalstot Grieķijas varas iestādes. Izvietoto EASO darbinieku skaits 2020. gada laikā
divkāršosies no aptuveni 500 uz vairāk nekā 1000. Viņi strādās, lai atbalstītu Grieķijas Patvēruma
dienestu, valsts Dublinas sistēmas nodaļu, Uzņemšanas un identificēšanas dienestu un
Pārsūdzības iestādi,

-

2020. gada 28. janvārī Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) un Grieķijas valdība parakstīja
mītnes līgumu par EASO darbības biroja izmitināšanu Grieķijā. Izmitināšanas līgums EASO
statusam Grieķijā piešķir juridisku un administratīvu skaidrību, nodrošinot aģentūrai labākas
spējas atbalstīt Grieķijas patvēruma un uzņemšanas iestādes,

-

Komisija jau sniedz ārkārtas palīdzību Grieķijai ar mērķi atbalstīt Grieķijas Patvēruma dienestu
(kā labuma guvēju) saistībā ar neizskatīto patvēruma lietu pabeigšanu, tādējādi cenšoties Grieķijā
nodrošināt taisnīgu un efektīvu patvēruma procedūru. Grieķijas Patvēruma dienesta darbības
saskaņā ar savu jaunāko darbības plānu atbalsta arī EASO,

-

Grieķijas Patvēruma dienesta pasākumus un darbību atbalsta arī AMIF Grieķijas valsts
programma (dalīta pārvaldība),

-

attiecībā uz Itāliju Komisija par AMIF atbildīgajai iestādei pauda bažas par spēju apstrādāt lielo
skaitu pārsūdzību un aicināja to sadarboties ar Tieslietu ministriju un pētīt, kā nodrošināt
ilgtermiņa finansiālu atbalstu mutiskajai tulkošanai pārsūdzības posmā. AMIF valsts programmas
uzraudzības komitejas sanāksmē, kas norisinājās 2019. gada 9. decembrī, par AMIF atbildīgā
iestāde informēja Komisiju, ka tā ieteikumu vērtē pozitīvi un rīkosies atbilstīgi kopā ar Tieslietu
ministriju,

-

jānorāda, ka saskaņā ar Eurostat datiem Grieķijā no 2020. gada marta līdz jūlijam neizskatīto lietu
skaits samazinājās: no 112 370 2020. gada februāra beigās uz 83 325 2020. gada jūlija beigās
(jaunākie pieejamie dati). Tas, iespējams, saistīts ar Covid-19. Arī Itālijā neizskatīto lietu skaits
pēdējos divos gados ievērojami samazinājās: no 152 420 2017. gada beigās uz 47 020 2019. gada
beigās.
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5.28. Attiecībā uz integrāciju Komisija jaunajā Migrācijas un patvēruma paktā[1] paziņoja par nodomu
līdz 2020. gada beigām pieņemt jaunu Rīcības plānu par integrāciju un iekļaušanu, kas sniegs
stratēģiskas norādes un noteiks konkrētas darbības, kuras veicinās migrantu iekļaušanu un plašāku
sociālo kohēziju.
[1] Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu
komitejai un Reģionu komitejai par jaunu Migrācijas un patvēruma paktu, COM(2020) 609 final.
5.30. Punkta otrais ievilkums — lai gan integrācija ir sarežģīts jautājums un daudzi tās elementi
ietekmē trešo valstu valstspiederīgo integrācijas rezultātus, Komisija ar AMIF starpniecību ir
atbalstījusi holistisku pieeju integrācijai, ņemot vērā dažādus aspektus, kas var ietekmēt integrācijas
procesu. AMIF sniegtais atbalsts ietvēra ne tikai valodu kursus un pilsonisko zināšanu kursus, bet arī
pievērsās jautājumiem, kas ir saistīti ar aktīvu līdzdalību sabiedrībā un piekļuvi pakalpojumiem un var
ietekmēt trešo valstu valstspiederīgo ilgtermiņa integrāciju.
Tomēr Komisija vēlētos uzsvērt, ka bez valodu un pilsonisko zināšanu kursiem ir grūti nodrošināt
jebkādu integrāciju, pat īstermiņā.
Trešais ievilkums — AMIF ieguldījums šajā rādītājā ir ļoti ierobežots, raugoties arī no ES kopējā
budžeta perspektīvas. Lielākā daļa ar nodarbināmību saistītā finansējuma ir no Eiropas Sociālā fonda.
AMIF juridiskais pamats ļauj īstenot tikai sagatavošanas pasākumus pirms ienākšanas darba tirgū.
Tādējādi tāda darbības rezultātu rādītāja attīstība, kas saistīts ar trešo valstu valstspiederīgajiem darba
tirgū, ir atkarīga ne vien no AMIF ieguldījuma trešo valstu valstspiederīgo integrācijā, bet arī no
daudziem citiem faktoriem, jo īpaši no ekonomiskās situācijas vispārējās attīstības. Abu aspektu
saikne būtu jāanalizē, paturot minēto prātā.
5.31. Komisijas 2016. gada rīcības plāns ietvēra darbības, kuras jāīsteno tikai Komisijai, nevis
dalībvalstīm. Tas ietvēra nesaistošus pamudinājumus pievērsties konkrētām jomām. Komisijas
sasniegumi rīcības plāna ietvaros patlaban tiek vērtēti.
5.32. Komisija uzrauga direktīvu pienācīgu transponēšanu un konkrēto piemērošanu, izmantojot arī
pārkāpuma procedūras. ES likumīgās migrācijas regulējuma transponēšana dažos aspektos dalībvalstu
starpā var atšķirties, jo tajā iekļautas vairākas fakultatīvas klauzulas.
5.33. Tas, ka spēkā esošajam likumīgās migrācijas regulējumam bija ierobežota ietekme uz
vispārējām migrācijas problēmām, ar kurām saskaras Eiropa, neietilpst AMIF darbības jomā. Fondam
ir relatīvi ierobežoti finanšu resursi; turklāt visaptverošas imigrācijas politikas veidošana ir
galvenokārt politisks lēmums un tikai pēc tam nepieciešams finansiāls atbalsts.
Jāpiebilst, ka 2019. gada atbilstības pārbaudes rezultāti attiecībā uz ES likumīgās migrācijas
regulējuma ietekmi ir pozitīvāki. Galvenais konstatējums bija šāds: kopumā, neraugoties uz dažiem
trūkumiem, likumīgās migrācijas direktīvas ir nodrošinājušas pozitīvu ietekmi, kas netiktu sasniegta
ar dalībvalstu rīcību vien. Visas ieinteresētās personas, tostarp dalībvalstis, ir apstiprinājušas kopīga
ES tiesiska likumīgās migrācijas regulējuma pastāvīgo ES pievienoto vērtību. Novērtējumā
konstatētās galvenās pozitīvās sekas:
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nosacījumu, procedūru un tiesību saskaņošanas līmenis, kas palīdz dalībvalstu starpā radīt
vienlīdzīgus apstākļus,
vienkāršotas administratīvās procedūras,
uzlabota juridiskā noteiktība un prognozējamība trešo valstu valstspiederīgo, darba devēju un
pārvaldes iestāžu vidū,
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plašāka trešo valstu valstspiederīgo tiesību (proti, tiesību uz tādu attieksmi, kas ir vienlīdzīga ar
attieksmi pret valstspiederīgajiem, vairākās svarīgās jomās, piemēram, darba nosacījumi, piekļuve
izglītībai un sociālās nodrošināšanas pabalstiem, un procesuālo tiesību) atzīšana,
uzlabota ES iekšējā mobilitāte dažu kategoriju trešo valstu valstspiederīgajiem (piemēram,
uzņēmuma ietvaros pārceltiem darbiniekiem, pētniekiem un studentiem).

5.34. Kā 2020. gada 23. septembrī paziņots Migrācijas un patvēruma paktā, Komisija aicināja
likumdevējus ātri pabeigt sarunas par ES Zilās kartes direktīvu.
5.35. Lai neatbilstīgu migrantu atgriešanā panāktu izmērāmākus rezultātus, Komisija 2017. martā
pieņēma atjaunotu rīcības plānu par atgriešanu un Komisijas ieteikumu par to, kā panākt efektīvāku
atgriešanu, īstenojot Atgriešanas direktīvu; šo dokumentu mērķis ir pārliecināties, ka ES ir gatava
reaģēt uz jaunām problēmām. Turklāt 2018. gada 12. septembrī Komisija iesniedza priekšlikumu par
pārskatītu Atgriešanas direktīvu (pārstrādātu redakciju), kas ietver vairākus mērķorientētus
grozījumus, neskarot sākotnējās Atgriešanas direktīvas darbības jomu. Pārskatītās Atgriešanas
direktīvas mērķis ir maksimāli palielināt ES atgriešanas kārtības iedarbīgumu un nodrošināt
konsekventāku piemērošanu dalībvalstīs, vienlaikus aizsargājot pamattiesības un neizraidīšanas
principu.
Grozītajā Patvēruma procedūru regulas priekšlikumā, kas pieņemts 2020. gada 23. septembrī jaunā
Migrācijas un patvēruma pakta ietvaros, ievērots minētais, jo tas stiprina ES atgriešanas sistēmas
tiesisko, darbības un institucionālo regulējumu un novērš nepilnības patvēruma jomā. Tādējādi tas
veido jaunu iniciatīvu, kuras mērķis ir izveidot vienotu un iedarbīgu Eiropas atgriešanas sistēmu,
kuras pamats joprojām būs Atgriešanas direktīvas pārstrādātās redakcijas priekšlikums.
Komisija vienmēr ir dalībvalstīm kā vēlamo risinājumu ieteikusi brīvprātīgu atgriešanos, jo tā ir
cienīgāka un izmaksu ziņā lietderīgāka. Kā paziņots jaunajā Migrācijas un patvēruma paktā, Komisija
nākamajā gadā nāks klajā ar konkrētu stratēģiju par brīvprātīgu atgriešanos un reintegrāciju.
5.38. Neraugoties uz visiem Komisijas, dalībvalstu un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras
(Frontex) projektiem un iniciatīvām pēdējos gados, faktisko atgriešanās gadījumu absolūtais skaits
turpina samazināties, lai arī to migrantu skaits, kuri ir spiesti doties prom, lēni, bet tomēr pieaug.
Saistībā ar Covid-19 krīzi Komisija ir sadarbojusies ar dalībvalstīm un trešām valstīm, lai
pārliecinātos, ka ar Covid-19 saistītie piesardzības pasākumi, kas attiecas uz atgriežamajām personām
un iesaistītajiem darbiniekiem, tiek pilnībā ievēroti un atgriešanas procedūras varētu turpināties, cik
vien tas ir iespējams. Īpaša prioritāte ir piešķirta brīvprātīgas atgriešanās veicināšanai.
Komisija 2020. gada 16. aprīlī nāca klajā ar norādījumiem dalībvalstīm par ES noteikumu īstenošanu
atgriešanas procedūru jomā koronavīrusa pandēmijas kontekstā. Tā ir atbilde dalībvalstu lūgumam
sniegt norādījumus par to, kā nodrošināt procedūru nepārtrauktību un pamattiesību un ES hartas
ievērošanu.
Ir ļoti svarīgi izpildīt direktīvas divkāršo mērķi, proti, uzlabot valsts procedūru iedarbīgumu un
nodrošināt migrantu tiesību aizsardzību.
Jaunajā Migrācijas un patvēruma paktā tiek turpināta šī virzība un ierosinātas jaunas iniciatīvas, kuru
mērķis ir izveidot vienotu un iedarbīgu Eiropas atgriešanas sistēmu, kas stiprina ES atgriešanas
sistēmas tiesisko, darbības un institucionālo regulējumu un novērš nepilnības patvēruma jomā. Šā
regulējuma pamatā būs Atgriešanas direktīvas pārstrādātās redakcijas priekšlikums, kā arī jaunais
priekšlikums, ar ko groza 2016. gada Patvēruma procedūru regulas priekšlikumu.

LV

LV

330
5.39. AMIF sniedza ieguldījumu atgriešanas stratēģiju īstenošanā, nodrošinot dalībvalstīm
nepieciešamo palīdzību dažādās atgriešanas politikas jomās: no aizturēšanas spēju palielināšanas, tās
apstākļu uzlabošanas un aizsardzības pasākumu (piemēram, bezmaksas juridiskās palīdzības)
īstenošanas nodrošināšanas līdz atgriešanas operāciju izmaksu segšanai gadījumos, kad Frontex
nevarēja piedāvāt atbalstu vai dalībvalstis šādu palīdzību neuzskatīja par vajadzīgu.
5.41. Komisija arī vēlētos uzsvērt, ka Frontex darbības palīdzība dalībvalstīm un AMIF valsts
programmas atbalsta piespiedu atgriešanās pasākumus papildinošā veidā:



Frontex nodrošina papildināmību un saskaņošanu ar AMIF finansētu atgriešanas atbalstu,
dalībvalstīm un Eiropas Komisijai nodrošinot piekļuvi katalogam, kurā iekļauti atgriešanas jomā
pieejamie pakalpojumi,
nākamā ES finanšu instrumenta (AMF) ietvaros tiek piedāvāta vēl saskaņotāka pieeja ar
atgriešanu saistītu pasākumu jomā.

Iespēja organizēt atgriešanas operācijas, ko finansē AMIF valsts programmas, sniedz dalībvalstīm
elastību, kas vajadzīga, lai veiktu atgriešanu, kad un ja aģentūra nevar piešķirt atbalstu vai ja
dalībvalstis uzskata, ka aģentūras iesaistīšanās nav vajadzīga.
5.42. Komisija pēc spraigas apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, dalībvalstīm un dažādām
ieinteresētajām personām 2020. gada 23. septembrī pieņēma jauno Migrācijas un patvēruma paktu.
Pakts aptver visus dažādos elementus, kas nepieciešami, lai izstrādātu visaptverošu Eiropas pieeju
migrācijai.
Papildus efektīvāku un ātrāku procedūru piedāvāšanai, kā minēts Komisijas komentārā par
5.26. punktu, pakta pamatā ir taisnīga atbildības sadalījuma un solidaritātes princips. Dalībvalstīm
jāveicina solidaritāte. Paktā ņemtas vērā dalībvalstu dažādās situācijas un svārstīgais migrācijas
spiediens, kā arī ierosināta dalībvalstu elastīgu ieguldījumu sistēma. Līdzdalība var būt dažāda —
sākot no patvēruma meklētāju pārcelšanas no pirmās ieceļošanas valsts līdz atbildības pārņemšanai
par to personu atgriešanu, kam nav tiesību uzturēties, vai beidzot ar dažādiem darbības atbalsta
veidiem.
Pakts ietver pielāgotas un savstarpēji izdevīgas partnerības ar trešām valstīm. Šīs partnerības palīdzēs
risināt kopīgas problēmas, piemēram, migrantu kontrabandu, palīdzēs izstrādāt likumīgus risinājumus
un sekmēs apakaļuzņemšanas nolīgumu un vienošanos faktisko īstenošanu.
5.43. Komisija vēlētos uzsvērt, ka pārcelšanas, karsto punktu un patvēruma politikas lietderība bija
atkarība no politiskiem lēmumiem / atbilstības kritērijiem.
AMIF galvenais labums ES līmenī izriet no dažu darbību transnacionālās dimensijas, kā arī no
solidaritātes labuma ES līmenī; to jo īpaši atbalsta ārkārtas palīdzība un pārcelšanas un pārmitināšanas
mehānismi.
Par pārcelšanu skatiet Komisijas atbildes (jo īpaši 33.–48. punktu) uz Eiropas Revīzijas Palātas Īpašo
ziņojumu Nr. 24/2019 “Patvērums, migrantu pārcelšana un atgriešana: laiks rīkoties aktīvāk, lai
novērstu neatbilstības starp mērķiem un rezultātiem” (COM(2019) 592 final).
Pirmais ievilkums — šis faktors ir saistīts ar politiskajiem lēmumiem / atbilstības kritērijiem un nevar
būt saistīts ar paša fonda lietderību.
Otrais ievilkums — skatiet iepriekš minēto Komisijas atbildi par pirmo aizzīmi.
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Trešais ievilkums — Komisija vēlētos atgādināt, ka pārcelšana ir atkarīga no dalībvalstu lēmumiem
un — saistībā ar 2015. gada mehānismu — no attiecīgajiem mehānisma atbilstības kritērijiem.
Pārcelšanas gadījumu skaitu varētu sekmīgi izmantot AMIF ietekmes kvalitatīvā analīzē, taču to
nevajadzētu tieši izmantot, lai izvērtētu fonda lietderību, jo pats fonds pārcelšanu neierobežoja.
Kā Komisija norādīja oficiālajā atbildē uz Eiropas Revīzijas palātas ziņojumu Nr. 24/2019,
pārcelšanas mehānismi sekmīgi samazināja tādu spiedienu uz Itālijas un Grieķijas patvēruma
sistēmām, ko radīja lielā daļa to personu pieteikumu, kurām acīmredzami bija vajadzīga aizsardzība
(un tā samazināja arī ilgtermiņa spiedienu, kas saistīts ar integrāciju).
Ceturtais ievilkums — lai gan ES finansējums bija brīvprātīgs un ad hoc, tas bija svarīgs pārcelšanas
atbalstam pēc migrantu izcelšanas krastā un nodrošināja būtisku stimulu atbalstīt tās dalībvalstis,
kuras izjūt spiedienu.
Likumdevēji 2018. gadā vienojās atlikušos neizmantotos līdzekļus no pagaidu pārcelšanas
mehānismiem pārdalīt citām migrācijas prioritātēm. Pārskatot valsts programmas 2019. gadā, šis
finansējums citu svarīgu migrācijas jomas prioritāšu starpā īpaši ticis pārdalīts brīvprātīgai pārcelšanai
(26 miljoni EUR) un pārmitināšanai (116 miljoni EUR).
5.44. AMIF dalībvalstīm nodrošināja pietiekamu finansējumu pārcelšanai, taču tā netika īstenota
plānotajā apjomā. To nevar saistīt ar AMIF darbību, bet gan ar to, ka dalībvalstis pārcelšanu nelūdza.
SECINĀJUMI
5.45. Lai reaģētu uz migrācijas krīzi un jo īpaši atbalstītu priekšposteņa dalībvalstis, kopš 2015. gada
ticis mobilizēts būtisks papildu AMIF finansējums. AMIF atbalsts jāpretstata ļoti sarežģītam un
sensitīvam politiskam kontekstam un ļoti dažādām dalībvalstu nostājām un vajadzībām. Ņemot vērā
šajā jomā pastāvošās problēmas, fonda iespējamam ieguldījumam šādā politiskā kontekstā un ar tā
relatīvi ierobežotu pieejamā finansējuma apjomu ir skaidras robežas.
Ņemot vērā nestabilo un problemātisko migrācijas situāciju, AMIF sasniedz savus mērķus.
5.46. Skatiet Komisijas atbildi par 5.16. punktu attiecībā uz revīzijas ieteikuma pienācīgo un faktisko
īstenošanu.
Neraugoties uz to, ka Komisija nav izstrādājusi darbības rezultātu uzraudzības sistēmu, tā
5.18. punktā aprakstīja detalizēto darbības rezultātu informāciju, kas pieejama par ārkārtas palīdzību.
Ārkārtas palīdzības īstenošanas laikā Komisija uzrauga darbības rezultātus ES fondu faktiskas un
efektīvas izmantošanas ziņā, nodrošinot papildināmību ar citiem ES fondiem un darbībām.
Attiecībā uz turpmāko AMF, papildus Eiropas Revīzijas palātas ieteikumam un ar noteikumu, ka tiek
pieņemtas attiecīgās regulas par DFS 2021.–2027. gadam, Komisija līdz 2021. gada 30. jūnijam
izstrādās ārkārtas palīdzības līdzekļu piešķiršanas kritērijus.
5.47. Jebkādas nepilnības saistībā ar ietekmes rādītājiem varētu būt vairāk attiecināmas uz politisko
mērķu īstenošanu, nevis uz fonda darbību.
Politiskā konteksta ietekme uz rādītājiem ir atzīta 5.10. punktā.
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Turklāt informāciju par efektivitāti apkopo novērtējumu ietvaros. Regula (ES) Nr. 514/2014 paredz,
ka par AMIF veic divus novērtējumus: vienu starpposma novērtējumu 2017. gadā un vienu ex post
novērtējumu programmas beigās.
Dalībvalstu sniegtie rādītāju dati liecina, ka kopumā vērojams labs progress virzībā uz valsts
programmās noteikto mērķvērtību sasniegšanu.
5.48. AMIF nodrošināja būtisku finansiālu atbalstu bēgļu pārmitināšanai, un tas palīdzēja dalībvalstīm
attīstīt pārmitināšanas spējas. Rezultātā kopš 2014. gada pārmitināšanas saistības vienmērīgi pieauga.
Komisijas noteiktā mērķvērtība ir uz pareizā ceļa, un pārmitināšanas pasākumi tiek īstenoti. Tādējādi
mērķvērtība vēl nav sasniegta.
5.49. Tāda darbības rezultātu rādītāja attīstība, kas saistīts ar trešo valstu valstspiederīgajiem darba
tirgū, ir atkarīga ne vien no AMIF ieguldījuma, kurš vērsts uz sagatavošanas pasākumiem pirms
ienākšanas darba tirgū, bet arī no daudziem citiem faktoriem, piemēram, ekonomiskās situācijas
vispārējās attīstības.
Komisija vēlētos uzsvērt, ka AMIF primārais mērķis nav integrēt augstprasmīgus darba ņēmējus.
Kopumā būtu jāuzlabo spēkā esošie ES noteikumi par likumīgo migrāciju, tai skaitā par
augstprasmīgu darba ņēmēju piesaisti. To Komisija ierosināja 2016. gadā ar reformu, kura attiecas uz
augstprasmīgu darba ņēmēju zilo karti un par kuru joprojām norit sarunas. Visbeidzot, kā paziņots
Migrācijas un patvēruma paktā, Komisija aicināja likumdevējus ātri pabeigt sarunas par ES Zilās
kartes direktīvu. Komisija arī sāka sabiedrisko apspriešanu par likumīgo migrāciju un paziņoja dažus
pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot spēkā esošo regulējumu (ne tikai attiecībā uz augstprasmīgiem
migrantiem).
5.50. Atgriešanas zemās lietderības iemesli nav tieši saistīti ar AMIF darbības rezultātiem, lai gan
izdevumi no fonda var sekmēt attiecīgo mērķvērtību.
Ar Migrācijas un patvēruma paktu izvirzīs jaunas iniciatīvas, kuru mērķis ir izveidot vienotu un
iedarbīgu Eiropas atgriešanas sistēmu, kas stiprina ES atgriešanas sistēmas tiesisko, darbības un
institucionālo regulējumu un novērš nepilnības patvēruma jomā. Šā regulējuma pamatā būs
Atgriešanas direktīvas pārstrādātās redakcijas priekšlikums, kā arī Patvēruma procedūru regulas
grozītais priekšlikums.
2015. gada septembra pārcelšanas mehānismi sekmīgi samazināja tādu spiedienu uz Itālijas un
Grieķijas patvēruma sistēmām, ko radīja lielā daļa to personu pieteikumu, kurām acīmredzami bija
vajadzīga aizsardzība (un tā samazināja arī ilgtermiņa spiedienu, kas saistīts ar integrāciju). 96 %
(34 700) no visiem atbilstīgajiem migrantiem, kas lūdza pārcelšanu saskaņā ar 2015. gada
mehānismiem, tika faktiski pārcelti. Atlikušie neizmantotie līdzekļi no pagaidu pārcelšanas
mehānismiem tika pārdalīti citām migrācijas prioritātēm.
ES finansējums bija svarīgs pārcelšanas atbalstam pēc migrantu izcelšanas krastā un nodrošināja
būtisku stimulu sniegt atbalstu tām dalībvalstīm, kuras izjūt spiedienu.
Par pārcelšanu skatiet arī Komisijas atbildes (jo īpaši 33.–48. punktu) uz Eiropas Revīzijas Palātas
Īpašo ziņojumu Nr. 24/2019 “Patvērums, migrantu pārcelšana un atgriešana: laiks rīkoties aktīvāk,
lai novērstu neatbilstības starp mērķiem un rezultātiem” (COM(2019) 592 final).
Visbeidzot, līdz ar jauno Migrācijas un patvēruma paktu Komisija ir ierosinājusi solidaritātes
mehānismu, kas paredzēts migrācijas spiediena situācijām, vērsts uz tādas migrantu izcelšanas krastā
specifiku, kura vērojama pēc meklēšanas un glābšanas operācijām, un balstīts uz obligātu
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ieguldījumu, kurš ietver arī pārcelšanu. ES budžeta atbalsts šādai pārcelšanai būs nozīmīgs šādas
pārcelšanas atbalsta elements.
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KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS PĀRSKATU PAR ES
BUDŽETA SNIEGUMU — STĀVOKLIS 2019. GADA BEIGĀS
6. NODAĻA “GLOBĀLĀ EIROPA”
IEVADS
Eiropas kaimiņattiecību instruments (EKI) un attīstības sadarbības instruments (ASI) efektīvi atbalsta
Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam, Adisabebas rīcības programmas par finansējumu
attīstībai un Parīzes nolīguma par klimata pārmaiņām īstenošanu globāli un tieši ar partnervalstīm. ES
finansiālais atbalsts ir palīdzējis uzlabot miljoniem cilvēku dzīvi visā pasaulē, apkaro nevienlīdzību un
atbalsta taisnīgu un ilgtspējīgu izaugsmi un sabiedrības visā pasaulē, sekmējot cilvēces attīstību un
ļaujot jauniešiem īstenot savu potenciālu.
Tas parāda, ka Komisija ir nemitīgi pilnveidojusi savu pieeju, lai novērtētu ārējo instrumentu
sniegumu gan programmu, gan intervenču līmenī, un savus ziņojumus par panākto progresu. EKI
tuvojas savu mērķu sasniegšanai, it sevišķi saistībā ar noslēgto mobilitātes partnerību skaitu, kam tika
sasniegti starpposma mērķrādītāji un sniegums virzās uz mērķu sasniegšanu. Instrumentu sniegumu
novērtē, izmantojot dažādus rīkus, tostarp rādītājus un sniegumu novērtējumu budžeta projekta
programmas pārskatos 1, uz rezultātiem vērstu uzraudzību un rādītājus, kas ir iekļauti gada ziņojumā
par Eiropas Savienības ārējo darbību finansēšanas instrumentu īstenošanu 2, kā arī
projekta/programmas līmeņa un stratēģiska līmeņa izvērtējumus 3. Labs progress ir panākts arī dažās
no ASI svarīgākajām jomām, it sevišķi tajās, kas saistītas ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM)
attiecībā uz meiteņu piekļuvi izglītībai un aizkavētas augšanas izplatības samazināšanu bērniem
vecumā līdz pieciem gadiem. Tomēr Komisija atzīst, ka ir jāīsteno papildu pasākumi, lai snieguma
novērtējums būtu pamatīgāks un lai labāk ņemtu vērā ASI politikas globālos mērķus (nabadzības
izskaušana, lai atbalstītu ilgtspējīgu attīstību, atbalsts cilvēktiesībām un labai pārvaldībai).
Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta (NDICI) gadījumā, kas
ir ASI un EKI pēctecības programma, Komisija ir ierosinājusi jaunu kopumu ar ietekmes un
rezultātu/iznākuma rādītājiem, lai galvenajās intervences jomās precīzāk atspoguļotu snieguma
novērtējumu nolūkā sasniegt savus mērķus. Komisija savā gada ziņojumā par ES ārējās darbības
finansēšanas instrumentu īstenošanu publicē visaptverošu informāciju par sniegumu. Komisija arī
publicē ziņojumu par sasniegtajiem rezultātiem saistībā ar to, kā ES īsteno savas globālās
apņemšanās, pamatojoties uz ES starptautiskās sadarbības un attīstības rezultātu ietvara rādītājiem.
Attīstības sadarbības instruments (ASI)
6.4. attēls. Komisija uzskata, ka kopumā visi programmas pārskatos iekļautie snieguma rādītāji
attiecas uz programmas mērķiem.

1

2
3
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/db_2021_programme_s
tatement_european_neighbourhodd_instrument_eni.pdf.
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/devco-annual-report-2019-en-web.pdf.
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/monitoring-and-evaluation_en.
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Nosakot mērķrādītājus DFS perioda sākumposmā, pastāv objektīvais risks, ka programmas darbības
laikā tie var kļūt vieglāk vai grūtāk sasniedzami. Tā iemesls varētu būt faktori, kas ir Komisijas,
dalībvalstu, citu partneru un organizāciju kompetencē, vai ārēji faktori.
Rādītāji paši par sevi ne vienmēr atspoguļo programmas mērķu sasniegšanu.
Tādēļ tas, ka rādītājs virzās (vai nevirzās) uz sava mērķrādītāja sasniegšanu, ne vienmēr nozīmē, ka
programma pati arī virzās (vai nevirzās) uz savu mērķu sasniegšanu.
Rādītāju dati vienmēr būtu jāanalizē kopā ar citu kvantitatīvu un kvalitatīvu informāciju, lai novērtētu
programmas sniegumu.
6.12. Saskaņā ar Finanšu regulu Komisijai programmu pārskatos ir jāziņo par visiem rādītājiem, kas
noteikti izdevumu programmu juridiskajos pamatos, par kuriem vienojušies Eiropas Parlaments un
Padome, pamatojoties uz Komisijas iesniegtajiem priekšlikumiem.
Ietekmes rādītāju izvēle atspoguļo ASI mērķu mērķtiecīgumu. Gada ziņojumā par ES ārējās
finansēšanas instrumentu īstenošanu kopš 2015. gada ir nodaļa par sasniegtajiem rezultātiem, kuras
pamatā ir ES rezultātu ietvara rādītāji, kas ietver vairākus iznākuma un rezultātu rādītājus.
Konceptuāli ES rezultātu ietvars sniedz saskaņotu priekšstatu gan par konkrētu intervenču kontekstu,
gan rezultātiem. Iznākuma līmeņa rādītāji nodrošina tiešāku saikni ar ES intervencēm, savukārt
rezultātu un ietekmes līmeņa rādītāji daudz pamatīgāk atspoguļo politikas mērķus. Ņemot vērā to, ka
attīstības sadarbība ir patiešām vērsta uz sadarbību, Komisija snieguma novērtējumam piemēro
iemaksu pieeju. Lai izmantotu attiecināšanas pieeju, būtu ievērojami jāpalielina pašreizējais
ieguldījums ziņošanā, un tādējādi palielinātos svarīgas efektivitātes risks.
6.13. Komisija gadu gaitā ir pastāvīgi centusies piesaistīt papildu līdzekļu devēju finansējumu ES
trasta fondiem (ESTF).
ESTF Āfrikai kopš tā izveides ir piesaistījis ievērojamu apjomu resursu no ES dalībvalstīm un citiem
līdzekļu devējiem kopā 619 miljonu EUR apmērā (uz 2020. gada 30. septembri), kas ir 12,4 % no
trasta fonda kopējiem resursiem. Iemaksas ESTF Āfrikai ir veikusi katra ES dalībvalsts, kā arī
Apvienotā Karaliste, Šveice un Norvēģija. Kopš ESTF “Bêkou” izveides tā finanšu resursi ir gandrīz
pieckāršojušies, sasniedzot līdzekļus 308 miljonu EUR apmērā (uz 2020. gada 30. septembri).
Gandrīz 30 % no šiem līdzekļiem ir no dalībvalstīm (un Šveices). Turklāt ESTF Āfrikai regulāri
mobilizē līdzekļu devēju zināšanas un pieredzi, apzinot, izstrādājot un kopīgi īstenojot programmas.
ESTF “Bêkou” ir arī centies nostiprināt dialogu un koordināciju starp Centrālāfrikas Republikā
aktīviem līdzekļu devējiem.
6.15. Komisija ir apņēmusies īstenot praksi “politikas saskaņotība attīstībai”. Komisijas priekšlikums
regulai, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu
(sk. COM(2018)460 final), apstiprina Komisijas nolūku nodrošināt saskaņotību, konsekvenci un
papildināmību (tostarp attīstības politikas saskaņotību).
6.16. Komisija cenšas ņemt vērā ERP konstatējumus un rīkojas, lai īstenotu tās ieteikumus. Komisijas
apņēmību īstenot ERP ieteikumus attiecībā uz ES ārējo darbību apliecina rezultāti ERP novērtējumā
par ieteikumiem, kuri uzskaitīti tās 2016. gada īpašajā ziņojumā par Hondurasu, proti, ERP secināja,
ka visi ieteikumi ir pilnībā īstenoti.
Runājot par konstatējumiem ERP īpašajā ziņojumā par ES Ārkārtas trasta fondu Āfrikai, sistemātiski
tiek novērtēta papildināmība un sinerģija ar ES darbībām citu instrumentu ietvaros. Praktisko
koordināciju nodrošina ar regulārām līdzekļu devēju un partneru koordinācijas grupām.
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6.17. Kopš 2015. gada Komisija ir ieviesusi ES rezultātu ietvaru, ko izmanto programmu un projektu
uz rezultātiem vērstai uzraudzībai, un gada rezultātu paziņošanu. ES rezultātu ietvars aptver
iznākumu, rezultātus un ietekmi.
6.18. Komisija kopš 2014. gada ir sagatavojusi 27 izvērtējuma ziņojumus saistībā ar starptautisko
attīstību un sadarbību. Ārējās palīdzības gadījumā tikai nelielam skaitam sagatavo dienestu darba
dokumentu. Gan valsts, gan tematisko izvērtējumu ziņojumu konstatējumi un ieteikumi tiek pienācīgi
ņemti vērā ārējās darbības instrumentu plānošanas un vidusposma novērtēšanas laikā. Visi stratēģiskie
izvērtējuma ziņojumi, tostarp konstatējumi un ieteikumi, tiek publiskoti Komisijas tīmekļa vietnē.
6.19. Komisija joprojām ir apņēmusies pastāvīgi uzlabot savu pieeju snieguma novērtēšanai gan
programmas, gan intervences līmenī.
Runājot par konstatējumiem ERP īpašajā ziņojumā par ESTF Āfrikai, Komisija uzsver, ka kopš
ziņojuma publicēšanas ir panākts progress. Tagad ir ieviesta un pilnvērtīgi darbojas uzraudzības un
mācīšanās sistēma (UMS) trim ESTF Āfrikai logiem. ESTF uzraudzības un mācīšanās sistēmā vienots
rezultātu ietvars tiek kopīgots trim ģeogrāfiskajiem logiem. ESTF kopīgie iznākuma rādītāji ir daļa no
šā ietvara, ko veido 41 kopīgais iznākuma rādītājs, par ko ziņo visi projekti. Šī sistēma ļauj sagatavot
kopīgus ziņojumus par ESTF Āfrikai (ceturkšņa ziņojumi), kurus publisko. Runājot par Komisijas
praksi attiecībā uz turpmākiem pasākumiem saistībā ar ERP revīzijām kopumā, Komisija atsaucas uz
savu atbildi uz 6.16. punktu.
6.24. Lai gan Komisija piekrīt ERP 2016. gada apsvērumiem par ASI finansētu darbību, kam ir
nevienmērīgi rezultāti Hondurasas izglītības nozarē, tā tomēr atzīmē, ka šajā gadījumā revidenti runā
par konkrētu programmu, kuras īstenošana beidzās 2014. gadā.
6.26. ES ir cieši apņēmusies veicināt un aizsargāt visas cilvēktiesības — pilsoniskās un politiskās,
ekonomikas, sociālās un kultūras tiesības, demokrātiskus principus un tiesiskumu. Šīs vērtības ir
būtiski elementi ES partnerības un sadarbības nolīgumos ar partnervalstīm. Attīstības sadarbības
ietvaros ES parasti sadarbojas ar valdībām un strādā ar to starpniecību, tādēļ ir atkarīga no valstu
pārvaldes iestāžu politiskās gribas un spējām. ES finansētu intervenču īstenošanas gaitā ES mērķis ir
rūpīgi koordinēt pamatvērtību novērtēšanu un pārraudzību, atsaucoties uz valsts cilvēktiesību
stratēģijas analīzi un prioritātēm un izmantojot šo kontroles pasākumos iegūto informāciju ES
politiskajā dialogā ar partnervalsti.
Kā norādīts Eiropas Konsensā par attīstību, ES un tās dalībvalstis visās attīstības sadarbības
programmās un darbībās pakāpeniski integrē uz tiesībām balstītu pieeju, kas ietver visas
cilvēktiesības. Komisija uzsver, ka, atbalstot demokrātiju, Komisijas prioritāte ir tiesiskums,
cilvēktiesības un pamatbrīvības, un šis process ir sarežģīts un lielā mērā politisks. Šajā kontekstā to ir
grūti novērtēt rezultātu ziņā.
ES programmas, kuru mērķis ir atbalstīt iepriekš minētās vērtības, daudzās valstīs ievērojami sekmēja
progresu. Rezultāti ir nevienmērīgi, jo demokrātisku reformu atbalstīšanas procesā var rasties vairāki
nopietni šķēršļi, kurus nereti nosaka faktori, ko ES nespēj kontrolēt.
6.27. Attiecībā uz ES atbalstu cilvēktiesībām Komisija atsaucas uz savām atbildēm uz 6.26. punktu.
Ciktāl ir runa par atsaucēm uz Mjanmu, Komisija uzsver, ka valsts izvērtējums aptvēra ES sadarbību
līdz 2017. gadam. Pēc Mjanmas 2014.–2020. gada daudzgadu indikatīvās programmas 2017. gada
vidusposma novērtējuma Komisija iztikas līdzekļu programmai piešķīra papildu summu
5 miljonu EUR apmērā konkrētām integrētas pieejas dzimumu līdztiesības nodrošināšanai darbībām.
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Eiropas kaimiņattiecību instruments (EKI)
6.31. Kopš 2015. gada Komisija ir ieviesusi ES rezultātu ietvaru, ko izmanto EKI programmu un
projektu uz rezultātiem vērstai uzraudzībai, un gada rezultātu paziņošanu. ES rezultātu ietvars aptver
iznākumu, rezultātus un ietekmi.
6.10. attēls. Skatiet Komisijas atbildi uz 6.4. punktu.
6.34. Saskaņā ar Finanšu regulu Komisijai programmu pārskatos ir jāziņo par visiem rādītājiem, kas
noteikti izdevumu programmu juridiskajos pamatos, par kuriem vienojušies Eiropas Parlaments un
Padome, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumiem.
Rādītāji ir noteikti, ņemot vērā aptveramo jomu neizsmeļošu sarakstu, kas ir iekļauts EKI regulā.
Rādītāju kopums, ko galvenokārt veido ietekmes, bet arī iznākuma un rezultātu rādītāji, ir izvēlēts, lai
sniegtu izpratni par programmas sniegumu.
6.37. Komisija ir gandarīta, ka ir atzīts tādu instrumentu kā dialogs, mērķsadarbība un ESTF
lietderīgums un efektivitāte. EKI ir palīdzējis sekmēt reformas jomās, kurās ES un partnervalstij ir
kopīgas intereses, vai risināt iedzīvotāju bažas. Tieši Azerbaidžānas gadījumā pēc sadarbības
atjaunošanas ar šo valsti visos līmeņos 2017. gadā un ES Azerbaidžānas partnerības prioritāšu
noteikšanas 2018. gadā sadarbība ar šo valsti ir tikusi paplašināta, lai ietvertu tādas jomas kā
pārvaldība, ekonomika, savienojamība un tieši personiski kontakti. Šī palīdzība būs cieši saistīta ar
politiskiem un nozaru dialogiem, izmantojot tos stratēģiskāk, lai uzraudzītu reformu īstenošanu.
Runājot par pilsonisko sabiedrību, ES turpina sniegt finansiālu atbalstu saistībā ar telpas nepārtraukto
sašaurināšanu, tostarp ierobežojošiem NVO tiesību aktiem.
6.38. Vajadzību novērtējumi ir ietverti piecu labāka regulējuma izvērtējuma kritēriju atbilstības
kritērijā, lai gan dažos izvērtējums var nebūt tiešas atsauces uz šādiem novērtējumiem 4. Turklāt
vajadzību novērtējumi ir pamatā loģiskajiem satvariem rīcības dokumentos, kas ir galvenie gada
plānošanas dokumenti.
6.39. Komisija atsaucas uz savu atbildi 6.31. punktā.
6.40. Konkrēto mērķu uzraudzīšanai izmantotie rādītāji ir iznākuma vai ietekmes rādītāju
kombinācija, nevis rezultātu rādītāji. Programmas pārskata rādītāju noteikšanas laikā snieguma
sistēmas nebija pilnībā izstrādātas un Komisijas rīcībā nebija rezultātu rādītāju kopuma, kurš tai ir
šobrīd un kuru tā šobrīd izmanto.
6.41. NEAR ĢD ir ieguldījis ievērojamu laiku un centienus tajā, lai stiprinātu savu darbinieku un
galveno ieinteresēto personu spējas, it sevišķi ar uzraudzības un izvērtēšanas funkciju un komandu,
kura paredzēta budžeta atbalstam.
NEAR ĢD pārvalda portfeli ar tūkstošiem projektu. Uzraudzība ir funkcija ar vairākiem parametriem,
piemēram, konkrētu zināšanu pieejamība, īstenošanas konteksta drošums, darbību attālinātība un
nepieciešamība nodrošināt uzraudzības un kontroles administratīvo izmaksu samērīgumu
salīdzinājumā ar ieguldījumu.
4
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Komisija nepārtraukti strādā pie budžeta atbalsta līgumu sadalē izmantoto rādītāju noteikšanas
pilnveides. Ir nostiprināta jaunu budžeta atbalsta līgumu pārraudzība.
6.42. Komisija pienācīgi novērtē visus ārējo vērtētāju secinājumus. Ne visu izvērtējumu rezultātā tiek
sagatavoti dienestu darba dokumenti, taču tas nenozīmē, ka ārējo vērtētāju secinājumi netiek
novērtēti.
Labāka regulējuma satvars ieviesa dienestu darba dokumentus, kas neatkarīgi formalizē Komisijas
viedokli par ārējo vērtētāju konstatējumiem un secinājumiem. It sevišķi pēc katra ārējā izvērtējuma
publicēšanas tiek izstrādāts turpmākās rīcības plāns, kurā izklāstīts, vai dienesti pieņem vai noraida
izvērtējuma ieteikumus. Pēc gada tiek veikta turpmākās rīcības plāna papildu pārskatīšana, izklāstot
īstenošanas progresu. Mācīšanos no izvērtēšanas funkcijas NEAR ĢD galvenokārt balsta uz
vairākiem darbības un stratēģiskiem izvērtējumiem, kas ir veikti un publicēti, lai gan ne visu
izvērtējumu rezultātā tiek publicēts formāls dienestu darba dokuments.
Pirmais ievilkums — Komisija apzinās, ka ekonomikas pārvaldības izvērtējumā ir konkrēti trūkumi,
un pieņēma lēmumu par to, kādā mērā šie trūkumu izvērtēšanas procesā ietekmēja izvērtējuma
secinājumus. Neraugoties uz zināmajiem trūkumiem, ārējā izvērtējuma secinājumus atzina par
derīgiem.
Otrais ievilkums — Komisija publicēja ārējo vērtētāju ziņojumu, jo uzskatīja, ka tas bija pietiekami
kvalitatīvs un atbilda attiecīgajiem standartiem.
Trešais ievilkums — attiecībā uz valsts pārvaldes reformas izvērtēšanu Komisija un darbuzņēmējs
vienojās izbeigt līgumu, jo starp pusēm radās nepārvaramas domstarpības.
6.43. Lai gan 2020. gada 1. janvārī veiktie maksājumi veidoja 42 % no 2014.–2020. gada finanšu
plānošanas, ir izpildīti gandrīz 100 % no plānotajiem maksājumiem.
Programmām, kuras sekmē sarežģītas ilgtermiņa strukturālās reformas, pēc būtības ir vajadzīgs ilgs
īstenošanas periods.
Ārējās darbības programmām ir raksturīga vidēja termiņa un ilgtermiņa īstenošana, un ieinteresēto
personu vidū šajā saistībā ir panākta kopīga izpratne. Tas ir atzīts arī pašreizējā juridiskajā pamatā un
priekšlikumā par NDICI pēc 2020. gada, jo pēdējie izvērtējumi ir plānoti tikai nākamās DFS perioda
vidū.
6.45. Saistībā ar patiesas un ilgtspējīgas demokrātijas izveidi, aizstājot gada ziņojumus ar attiecīgo
valstu ziņojumiem, datu apkopošana šim rādītājam nav bijusi tik sistemātiska. Tā kā rādītāju kopumu
EKI programmas pārskatam noteica īstenošanas perioda sākumā, nav daudz iespēju izmainīt vai
izslēgt rādītājus instrumenta īstenošanas laikā, pat ja rādītājs noveco.
6.46. Vērtētāji nevarēja piekļūt informācijai par “jumta programmu” tās konfidencialitātes dēļ.
6.48. Komisija ir izvirzījusi tiesiskumu kā galveno prioritāti savā politiskajā sadarbībā un dialogā ar
trešām valstīm, lai vienotos par reformām. Šī pieeja ir transversāla un vērtē iestāžu sniegumu un
tiesību aktu piemērotību. Apspriežoties ar trešām valstīm, lai noteiktu ES atbalsta prioritātes,
Komisijai piemēro ilgtermiņa perspektīvu, veicinot jēgpilnas un strukturētas darbības attiecīgajās
jomās.
6.55. Attiecībā uz apsvērumu par Gruzijas drošības sektora reformu Komisija vēlas izklāstīt papildu
kontekstu. Pēc tam, kad 2018. gadā tika pieņemts Valsts inspektoru dienesta likums, 2019. gada maijā
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ieviesa neatkarīgu izmeklēšanu mehānismu, kas ir pilnvarots izmeklēt tiesībaizsardzības amatpersonu
izdarītos noziegumus. Tas uzsāka darbību 2019. gada novembrī, un līdz 2020. gada jūnijam
trīs birojos (divi Tbilisi un viens Kutaisi) darbā bija pieņemti 16 izmeklētāji un 6 operatīvie
darbinieki.
6.3. izcēlums. ASI projekts bez skaidriem mērķrādītājiem. Komisija īsteno turpmākus pasākumus
attiecībā uz ERP konstatējumiem. Konkrētā programma funkcionē kā satvars, lai ar tās instrumentu
starpniecību apzinātu un piešķirtu resursus pamatā esošiem un atbilstīgiem infrastruktūras
ieguldījumu projektiem. Tādēļ šīs programmas sasniegumi ir jāvērtē attiecībā pret plānotajiem
rezultātiem, kas paredzēti dažādos apstiprinātajos projektos, un to ieguldījumu programmas augsta
līmeņa plānotajos rezultātos un rādītājos.
Par revidēto programmu sagatavoja vidusposma novērtējuma ziņojumu. Balstoties uz vidusposma
novērtējuma ziņojumu, ierosināja un ar partneriem apsprieda mērķrādītājus un starpposma
mērķrādītājus snieguma novērtēšanai. Tomēr šie mērķrādītāji tiks oficiāli noteikti tikai tad, kad būs
pabeigtas notiekošās pārkonfigurēšanas sarunas par programmu.
SECINĀJUMI
6.57. Komisija publicē vispusīgu darbības rezultātu informāciju. ASI gadījumā darbības rezultātu
informācija laika gaitā ir paplašinājusies gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā ziņā. Šajā laikposmā
Komisija papildus 40 izvērtējuma ziņojumiem saistībā ar attīstības sadarbību un sadarbību ar
kaimiņvalstīm ir izdevusi 2 īpašus ziņojumus par sasniegtajiem rezultātiem ar informāciju par
konkrētiem projektiem dažādos ģeogrāfiskajos apgabalos. Kopš 2015. gada, gada ziņojumā par ES
ārējās finansēšanas instrumentu īstenošanu gan par ASI, gan EKI, ir informācija gan par
kvalitatīvajiem, gan kvantitatīvajiem rezultātiem, tādēļ gada ziņojums sniedz skaidru priekšstatu par
ASI un EKI darbības rezultātiem saistībā ar attiecīgo ES globālo mērķu sasniegšanu.
6.58. ASI un EKI rādītāji ir iznākuma vai ietekmes rādītāju kombinācija. Programmas pārskata
rādītāju noteikšanas laikā Komisijas rīcībā nebija rezultātu rādītāju kopuma, kurš tai ir šobrīd un kuru
tā šobrīd izmanto.
Gada ziņojumā par ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošanu kopš 2015. gada ir nodaļa par
sasniegtajiem rezultātiem, kuras pamatā ir ES rezultātu ietvara rādītāji (iznākuma un rezultātu
rādītāji). ES rezultātu ietvars sniedz saskaņotu priekšstatu gan par konkrētu intervenču kontekstu, gan
rezultātiem. Iznākuma rādītāji nodrošina tiešāku saikni ar ES intervencēm, savukārt rezultātu un
ietekmes rādītāji daudz pamatīgāk atspoguļo politikas mērķus.
Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta (NDICI) gadījumā, kas
ir ASI un EKI programma pēctece, Komisija pirmo reizi ir ierosinājusi rādītāju sarakstu, kas tagad
ietver jaunu kopumu ar ietekmes un rezultātu rādītājiem, lai novērtētu sniegumu galvenajās
intervences jomās.
6.60. ES stingri atbalsta cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma pamatvērtības, kuras veido būtisku
daļu visās ES partnerībās un ar trešām valstīm parakstītajos sadarbības nolīgumos.
Komisija uzsver, ka demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību un pamatbrīvību atbalstīšanas process pats
par sevi ir sarežģīts, lielā mērā politisks un atkarīgs no konkrētā konteksta, turklāt ir arī grūti novērtēt
tā rezultātus.
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Komisija joprojām ir apņēmusies pastāvīgi uzlabot savu pieeju snieguma novērtēšanai gan
programmas, gan projekta līmenī. Šajā nolūkā Komisija arī rīkojas, lai risinātu ERP konstatējumus un
īstenotu tās īpašā ziņojuma ieteikumus, kurus Komisija ir pieņēmusi.
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KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS PĀRSKATU PAR ES
BUDŽETA SNIEGUMU — STĀVOKLIS 2019. GADA BEIGĀS
“7. NODAĻA. IETEIKUMU ĪSTENOŠANAS PĀRBAUDE”

IEVADS
7.8. Oficiālajās atbildēs, kas publicētas kopā ar attiecīgajiem Revīzijas palātas ziņojumiem, Komisija
pamatoja visus gadījumus, kuros uzskatīja, ka tā nevar apņemties īstenot konkrētos ieteikumus.
7.3. izcēlums. Nepieņemto un neīstenoto ieteikumu piemēri
Komisija skaidri izklāstīja galvenos iemeslus, kāpēc tā nepieņēma atsevišķus Revīzijas palātas
ieteikumus, kas formulēti īpašajos ziņojumos Nr. 19/2016, Nr. 17/2016 un Nr. 26/2016. Tie tika
apstiprināti vēlāk Eiropas Parlamentam iesniegtajās detalizētajās atbildēs 1, kas papildina Komisijas
ziņojumu par turpmāko rīcību attiecībā uz 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu 2.
Saistībā ar īpašo ziņojumu Nr. 19/2016 “ES budžeta izpilde, izmantojot finanšu instrumentus, — gūtā
pieredze 2007.–2013. gada plānošanas periodā” Komisija pauda bažas par 12. ieteikuma īstenojamību
un proporcionalitāti. Revīzijas palātas ieteiktā salīdzinošā analīze prasītu ievērojamus dalībvalstu
centienus, jo tas nozīmētu nošķirt dotāciju un finanšu instrumentu izmaksas, kuras sedz katra vadošā
iestāde. Šim pasākumam bieži būtu nepieciešams, lai katra darbinieka nostrādātās stundas tiktu
sadalītas atbilstīgi finanšu instrumentiem un dotācijām, jo nereti vieni un tie paši darbinieki strādātu
pie abiem. Šādi centieni būtu nesamērīgi. Turklāt dotāciju un finanšu instrumentu izmaksu struktūra
pēc būtības ir atšķirīga, tāpēc šāda pasākuma pievienotā vērtība būtu ierobežota.
Visbeidzot, kad Revīzijas palāta 2015. gadā ieteica Komisijai veikt Eiropas Sociālā fonda (ESF)
dotāciju un finanšu instrumentu īstenošanas izmaksu salīdzinošu analīzi 3, Padome piekrita Komisijai,
ka šāda ieteikuma īstenošana būtu sarežģīta 4.
Saistībā ar īpašo ziņojumu Nr. 17/2016 “ES iestādes var darīt vairāk, lai atvieglotu piekļuvi to
publiskajam iepirkumam” Komisija atkārtoti uzsver, ka 2012. gada Finanšu regulā šajā sakarā jau bija
iekļauti atbilstoši noteikumi. Minētie noteikumi ir iekļauti arī 2018. gada Finanšu regulā.
Neizraudzītajiem pretendentiem paziņo noraidīšanas pamatu un detalizētus iemeslus, un viņi var
pieprasīt papildu informāciju. Uz šādiem pieprasījumiem attiecas stingrs termiņš: līgumslēdzējai
iestādei ir jāsniedz šī informācija pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 15 dienu laikā
pēc pieprasījuma saņemšanas.
Turklāt, ja ekonomikas dalībniekiem iepirkuma procedūras laikā tiek paziņots par aktu, kas
nelabvēlīgi ietekmē kandidātu vai pretendentu tiesības (piemēram, atteikumu), šādā paziņojumā būs
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minēta atsauce uz pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem (sūdzību Ombudam un izskatīšanu
tiesā).
Attiecībā uz īpašo ziņojumu Nr. 26/2016 “Joprojām ir sarežģīti uzlabot savstarpējās atbilstības
efektivitāti un panākt vienkāršošanu” Komisija atkārtoti uzsver, ka tā nepieņem 3. ieteikumu. Šis
ieteikums nevienkāršotu savstarpējo atbilstību, bet de facto samazinātu tās darbības jomu.
Savstarpējās atbilstības darbības jomas vienkāršošana jau vairākas reizes ir veikta iepriekš. Turklāt
tagad dalībvalstīm ir plašas iespējas ņemt vērā risku, atlasot kontroles paraugus, un optimizēt savas
kontroles sistēmas. Komisija uzskata, ka šis ieteikums varētu pavājināt noteikumus par pārbaudēm uz
vietas, tādējādi mazinot savstarpējās atbilstības efektivitāti.
7.10. Komisijas kopējā atbilde uz 7.10., 7.11. un 7.12. punktu.
Komisija ir pieņēmusi vairumu Revīzijas palātas ieteikumu, un tas liecina par to, ka abu iestāžu
viedokļi un secinājumi lielā mērā sakrīt. Komisija piešķir ārkārtīgi lielu nozīmi šo ieteikumu
ievērošanai un īstenošanai. Tomēr nevar izslēgt to, ka Revīzijas palāta uzskata ieteikumus par daļēji
īstenotiem, savukārt Komisija tos uzskata par pilnībā īstenotiem.
SECINĀJUMS
7.15. Komisija norāda, ka tai adresētie Revīzijas palātas ieteikumi reizēm ir sarežģīti. Tie var būt
atkarīgi no ārējiem faktoriem, dalībvalstu vai citu partneru un ieinteresēto personu iejaukšanās vai vēl
nezināmiem elementiem, piemēram, turpmāko tiesību aktu, programmu un shēmu izstrādes. Tie
attiecas ne tikai uz politikas īstenošanas aspektiem, bet arī uz politikas izstrādi, reizēm uz diezgan
plašiem vai transversāliem aspektiem.
Komisija piešķir ārkārtīgi lielu nozīmi visu pieņemto Revīzijas palātas ieteikumu īstenošanai.
Turpmākie pasākumi un īstenošana ir neatņemama Komisijas pārvaldības sistēmas sastāvdaļa.

KOMISIJAS ATBILDES UZ 7.1. PIELIKUMU “2016. GADA ZIŅOJUMOS FORMULĒTO
IETEIKUMU DETALIZĒTS STATUSS — EIROPAS KOMISIJA”
Īpašais ziņojums Nr. 1/2016 “Vai Komisijas sistēma darbības rezultātu novērtēšanai attiecībā
uz lauksaimnieku ienākumiem ir labi izstrādāta un balstīta uz pamatotiem datiem”
Atbilde uz 1. ieteikumu, 92. punkts. Komisija daļēji pieņēma šo ieteikumu un uzskata, ka ieteikums ir
pilnībā īstenots attiecībā uz to daļu, kuru tā ir pieņēmusi. Lauku mājsaimniecību rīcībā esošo
ienākumu noteikšana cita starpā ir atkarīga no ģimenes locekļu ārpus saimniecības gūtajiem
ienākumiem un no politikas, kas ir valstu kompetencē un kas dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga. Ir grūti
saskatīt kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nozīmi šo pasākumu īstenošanā, bet vēl grūtāk ir
salīdzināt mājsaimniecību ienākumu līmeņa atšķirību cēloņsakarības, ja tās nosaka tik daudz dažādu
faktoru.
Šāda regulējuma juridisko pamatu būtu ļoti grūti noteikt, jo tas ārkārtīgi palielinātu administratīvo
slogu, tādējādi atsverot iespējamos ieguvumus. Eurostat 2002. gadā pārtrauca datu vākšanu par lauku
mājsaimniecību rīcībā esošajiem ienākumiem tajās nedaudzajās dalībvalstīs, kas tos sniedza.
Atbilde uz 2. ieteikumu (pirmais ievilkums), 94. punkts. Sīkākas informācijas jautājums par faktoriem,
kas ietekmē lauksaimniecības ienākumus, tika pārskatīts kopā ar dalībvalstu ekspertiem. Tāpēc
Komisija turpinās pētīt iespējas pilnveidot lauksaimniecības pārskatus, lai to potenciālu varētu labāk
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izmantot sīkākas informācijas sniegšanā par faktoriem, kas ietekmē lauksaimniecības ienākumus.
Attiecībā uz lauksaimniecības zemes cenām un nomu tiek regulāri sagatavota statistika atbilstīgi
Eiropas Statistikas sistēmas nolīgumam. Paredzēts, ka nākamais pasākums būs ierosināt šīs statistikas
iekļaušanu regulā. Pašlaik šajā jautājumā norit darbs.
Atbilde uz 2. ieteikumu (otrais ievilkums), 94. punkts. Lai beidzot reģionālus lauksaimniecības
pārskatus integrētu Regulā (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem lauksaimniecībā (EPL),
Komisija 2020. gadā jau ir izklāstījusi ekspertu grupām, Padomei un Eiropas Parlamentam
priekšlikuma projekta saturu, parādot nepieciešamos grozījumus. Pēc tam saskaņā ar iniciatīvas
tiesībām Komisija veiks vajadzīgos sagatavošanas leģislatīvos pasākumus.
Atbilde uz 2. ieteikumu (ceturtais ievilkums), 94. punkts. Komisija uzskata, ka šis ieteikums ir pilnībā
īstenots. Komisija uzskata, ka uz EPL balstītie ienākumu rādītāji — izņemot rādītājus par gada darba
vienībām absolūtos skaitļos — ir salīdzināmi visās dalībvalstīs. Tos izmanto konkrētos rādītājos, lai
parādītu lauksaimniecības ienākumu absolūtā līmeņa atšķirības starp valstīm, ko nevar izdarīt,
izmantojot indeksus. Ja tiek izmantoti absolūti skaitļi, tiem pievieno nepieciešamās atrunas.
Atbilde uz 4. ieteikumu, 96. punkts. Komisija, nosakot termiņu, ir izsūtījusi atgādinājumus par EPL
kvalitātes ziņojumiem tām valstīm, kas nav iesniegušas datus. Pēc tam Komisija 2021. gadā sagatavos
ES līmeņa kvalitātes ziņojumu, pat ja joprojām būs valstis, kas nav iesniegušas datus.
Atbilde uz 5. ieteikumu, 98. punkts. Komisija uzskata, ka šis ieteikums ir pilnībā īstenots.
Atbilde uz 6. ieteikumu (pirmais ievilkums), 100. punkts. Komisija uzskata, ka šis ieteikums ir pilnībā
īstenots. Komisija pieņēma tiesību akta priekšlikumu par KLP stratēģiskā plāna regulu plānošanas
periodam pēc 2020. gada, tostarp jaunu KLP īstenošanas mehānismu. Tajā ietverti īpaši mērķi un
snieguma satvars ar skaidriem mērķrādītājiem un atskaites punktiem, kas ļauj novērtēt dalībvalstu
KLP plānu izpildi saistībā ar lauksaimnieku ienākumiem. Dalībvalstīm jāveic SVID analīze, lai
novērtētu vajadzības atbilstīgi lauksaimniecības nozarei un lauku attīstībai, un, pamatojoties uz šīm
vajadzībām, jāplāno atbilstoša iejaukšanās. SVID analīze nodrošina pierādījumus un ir vajadzīga, lai
sniegtu pārskatu par pašreizējo situāciju. Tā kā uz KLP attiecas dalītā pārvaldība, dalībvalstis savos
KLP stratēģiskajos plānos noteiks kvantitatīvus mērķus rezultātu rādītājiem.
Īpašais ziņojums Nr. 2/2016 “2014. gada pārskats par Eiropas Revīzijas palātas īpašajos
ziņojumos sniegto ieteikumu īstenošanas kontroli”
Atbilde uz ieteikumu, 29.a) punkts. Regulāru novērtēšanas pasākumu laikā visiem Komisijas
dienestiem tiek atgādināts vajadzības gadījumā sniegt visaptverošas atbildes uz Revīzijas palātas
ieteikumiem, pievienojot dokumentārus pierādījumus. Komisijas dienesti nodrošina, ka darbību
veikšanai ir pieejami atbilstoši dokumentāri pierādījumi.
Atbilde uz ieteikumu, 29.d) punkts. Komisijas dienesti atzīmē ieteikumu kā “daļēji īstenotu”, kad
darbības un pasākumi ir uzsākti, bet nav pilnībā pabeigti. Šajā kategorijā iekļauj ieteikumus, kuru
vērtējums īstenošanas procesā nav galīgs. Revīzijas palātai ir atšķirīgs viedoklis, jo tā novērtē
ieteikuma īstenošanu ex post noteiktā laika posmā. Tomēr nevar izslēgt to, ka Revīzijas palāta uzskata
ieteikumus par daļēji īstenotiem, savukārt Komisija tos uzskata par pilnībā īstenotiem.

Īpašais ziņojums Nr. 5/2016 “Vai Komisija ir nodrošinājusi Pakalpojumu direktīvas efektīvu
īstenošanu”
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Atbilde uz 7. ieteikumu, 119. punkts. Komisija daļēji pieņēma šo ieteikumu un uzskata, ka ir pilnībā
īstenojusi to daļu, kurā tā apņēmusies veikt darbības. Tiesa atzīst prezumpciju par dokumentu
neizpaušanu attiecībā uz pārkāpuma procedūru šīs procedūras pirmstiesas stadijā. Tas attiecas uz
neformālo dialogu, kas tiek veikts EU Pilot ietvaros. Komisija regulāri publicē vispārīgu informāciju
un statistiku par EU Pilot.
Īpašais ziņojums Nr. 6/2016 “Dzīvnieku slimību izskaušanas, kontroles un uzraudzības
programmas”
Atbilde uz ieteikumu, 72.a) punkts. Ir svarīgi norādīt, ka pašreizējā dzīvnieku slimību paziņošanas
sistēma (ADNS) joprojām tiek aktīvi izmantota un tās funkcijas tiek regulāri uzlabotas, lai nodrošinātu
epidemioloģiskās informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm. Jaunā sistēma ADIS tiek izstrādāta paralēli
ar mērķi izvairīties no datu dubultas ievadīšanas ES un OIE 5 paziņošanas sistēmās. ES datu
pārsūtīšana uz OIE-WAHIS paziņošanas sistēmu notiks automātiski. Vienlaikus ADIS ietvers gan
“uzliesmojuma” koncepciju, gan arī “slimības gadījuma” pieeju. Šo divu pieeju sasaiste ļaus meklēt
un vizualizēt datus, izmantojot abus meklēšanas parametrus. Turklāt ADIS tiks iekļauti jauni rīki datu
iegūšanai un vizualizēšanai.
Īpašais ziņojums Nr. 8/2016 “Dzelzceļa kravu pārvadājumi ES: pareizais ceļš vēl nav atrasts”
Atbilde uz 97. punkta 4.a) ieteikumu. Šā ieteikuma īstenošana turpinās. Pašlaik notiekošā Regulas
(ES) 913/2010 par Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravas pārvadājumiem (DzKPK regulas)
novērtējuma ietvaros Komisija sadarbojas ar RailNetEurope kā datu sniedzēju dzelzceļa kravu
pārvadājumu attīstības jomā un vāks un analizēs datus par dzelzceļa kravu pārvadājumu attīstību.
Tādējādi tabulā būs redzami dzelzceļa kravu pārvadājumu rezultāti attiecībā pret citiem transporta
veidiem. Runājot par starpposma mērķiem, tie vajadzības gadījumā tiks izskatīti jaunās transporta
politikas kontekstā, ņemot vērā 2011. gada Balto grāmatu par transportu.
Atbilde uz 97. punkta 4.b) ieteikumu. Komisija uzskata, ka tā ir īstenojusi šo ieteikumu. Dzelzceļa
nozares ieinteresētās personas regulāri veic lietotāju apmierinātības aptaujas saskaņā ar spēkā
esošajiem tiesību aktiem. Jo īpaši saskaņā ar Regulas (ES) 2010/913 19. panta 3. punktu katra
dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora apsaimniekotājvalde “organizē aptaujas par kravu pārvadājumu
koridora lietotāju apmierinātību un reizi gadā publicē tādas aptaujas rezultātus”.
Lai gan šajās aptaujās galvenā uzmanība tiek pievērsta tai dzelzceļa tīkla daļai, kas ir vissvarīgākā
kravu pārvadājumiem, tās tiek adresētas lietotājiem, kuri aktīvi darbojas arī visā dzelzceļa tīklā.
Ņemot to vērā, šīs aptaujas reprezentē visu dzelzceļa lietotāju viedokli.
Komisija izmanto lietotāju apmierinātības pierādījumus no dažādiem avotiem, tostarp statistikas,
sanāksmēm un semināriem. Turklāt gaidāmajā ziņojumā par dzelzceļa tirgus uzraudzību tā apsvērs
iespēju ziņot par to aptauju rezultātiem, kas veiktas saistībā ar dzelzceļa kravu pārvadājumu
koridoriem.
Atbilde uz 8. ieteikumu, 100. punkts. Komisija norādīja, ka ieteikuma pirmā daļa bija adresēta
dalībvalstīm, un pieņēma ieteikuma otro daļu.
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OIE ir Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija, kas pārvalda Pasaules Dzīvnieku veselības informācijas sistēmu
(WAHIS). Kopš 2012. gada Komisija un OIE īsteno kopīgu projektu, lai ADNS un WAHIS savienotu ar kopīgu
saskarni — dzīvnieku slimību informācijas sistēmu (ADIS).
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Komisija nodrošināja, lai dalībvalstis būtu pareizi transponējušas Direktīvas 2012/34/ES 8. panta
noteikumus, un veica aptauju par tās īstenošanu, tādējādi īstenojot ieteikumu “pārbaudīt stratēģiju
īstenošanu”. Ilgtermiņā Komisija turpina uzraudzīt šo jautājumu, taču šīs darbības pārsniedz sākotnējā
ieteikumā norādīto. Komisija nesen nosūtīja dalībvalstīm un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem
anketu, kurā īpaša uzmanība pievērsta Direktīvas 2012/34/ES 30. panta praktiskajai īstenošanai
saistībā ar dzelzceļa infrastruktūras plānošanu un finansēšanu un infrastruktūras darbu ietekmi uz
dzelzceļa kravu pārvadājumiem. Anketā iekļauti arī dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un
atjaunošanas kvantitatīvie aspekti atbilstīgi saskaņotajiem uzņēmējdarbības plāniem un indikatīvajām
infrastruktūras attīstības stratēģijām. Komisija plāno sākt pētījumu par dažādajiem valstu finansēšanas
mehānismiem, kas var ietekmēt dzelzceļa tirgu un infrastruktūras pārvaldītāju darbības rezultātus.
Īpašais ziņojums Nr. 10/2016 “Lai nodrošinātu pārmērīga budžeta deficīta novēršanas
procedūras efektīvu īstenošanu, ir vajadzīgi turpmāki uzlabojumi”
Atbilde uz 3. ieteikumu, 135. punkts. Lai atrisinātu šos jautājumus, Eurostat turpinās ieviest
uzlabojumus.
Atbilde uz 3. ieteikumu, 135. punkts. Lai atrisinātu šos jautājumus, Eurostat turpinās ieviest
uzlabojumus.
Atbilde uz 8. ieteikumu, 143. punkts. Komisija apstiprina, ka nevienai dalībvalstij nepiemēro
pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (EDP), pamatojoties uz neatbilstību parāda
kritērijam. Komisija arī apstiprina, ka kopš īpašā ziņojuma Nr. 10/2016 publicēšanas tā nav iekļāvusi
parāda un IKP attiecību savos EDP ieteikumos. Komisija apgalvo, ka valdības mazāk kontrolē parāda
un IKP attiecību nekā deficīta un IKP attiecību. Gada parāda un IKP attiecības, ko nosaka ieteicamie
deficīta mērķrādītāji un makroekonomiskie pamata pieņēmumi, var tikt aprēķinātas, taču šādu
aprēķinu iekļaušana pašā EDP ieteikumā varētu ļaut ārējiem novērotājiem kļūdaini uzskatīt, ka šo
attiecību sasniegšana ir daļa no atbilstības novērtējuma, tādējādi graujot Komisijas un pakta
uzticamību. Turklāt dalībvalsts varētu sasniegt ieteicamo deficīta korekciju, bet nesasniegt parāda un
IKP attiecību, kas paredzēta ieteikuma pamatā esošajos pieņēmumos, ja izrādītos, ka
makroekonomiskie rezultāti ievērojami atšķiras no šiem pieņēmumiem.
Komisija 2020. gada februārī publicēja paziņojumu par ekonomikas pārvaldības pārskatu, un tāpēc
Komisija var izskatīt veidus, kā vienkāršot pakta īstenošanu, iespējams, aptverot augsta valsts parāda
līmeņa novēršanu un korekciju. Turklāt 20. maijā Komisija publicēja vairākus LESD 126. panta
3. punktā paredzētos ziņojumus, tostarp par dalībvalstīm, kurās konstatēts parāda kritērija pārkāpums.
Kā arī Komisijas paziņojumā “2020. gada Eiropas pusgads: konkrētām valstīm adresēti ieteikumi” ir
uzsvērts: “būtu jānodrošina, ka tad, kad ekonomikas apstākļi to ļaus, dalībvalstis īsteno fiskālo
politiku nolūkā panākt piesardzīgu vidēja termiņa fiskālo stāvokli un nodrošināt parāda
atmaksājamību”. Pamatojoties uz iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka šis ieteikums pilnībā īstenots.
Īpašais ziņojums Nr. 18/2016 “ES sistēma ilgtspējīgas biodegvielas sertificēšanai”
Atbilde uz 76. punkta 1.a) ieteikumu. Komisija daļēji pieņēma šo ieteikumu. Komisija uzskata, ka tā ir
īstenojusi ieteikumu, ciktāl tas daļēji pieņemts. Ir svarīgi atgādināt, ka Komisijai brīvprātīgā shēma ir
jānovērtē atbilstīgi Atjaunojamo energoresursu direktīvā (Direktīva (ES) 2009/28/EK) (AED)
ietvertajām prasībām un — turpmāk — atbilstīgi kritērijiem, kas noteikti šīs direktīvas pārstrādātajā
redakcijā. Lai gan likumdevēji nolēma jaunajā direktīvā iekļaut regulējumu, kas attiecas uz netiešu
zemes izmantošanas maiņu (ILUC), sociālie kritēriji nav iekļauti. Tāpēc Komisija nevar uzlikt par
pienākumu sertifikācijas shēmās ietvert šādus kritērijus un uzskata, ka ieteikums ir īstenots tiktāl, cik
tas ir juridiski iespējams.
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Saskaņā ar pārskatītās Atjaunojamo energoresursu direktīvas (Direktīva (ES) 2018/2001) (AED II)
tekstu sociālekonomiskie aspekti neietilpst brīvprātīgo shēmu darbības jomā.
Atbilde uz 76. punkta 1.b) ieteikumu. Komisija pieņēma šo ieteikumu. Atjaunojamo energoresursu
direktīvas (Direktīva (ES) 2009/28/EK) (AED) 17. panta 6. punktā ir iekļautas ES vides prasības
lauksaimniecībai kā ilgtspējības kritērijs Eiropas Savienībā audzētām biodegvielas izejvielām. Tomēr
AED neuzliek dalībvalstīm pienākumu pārbaudīt atbilstību AED 17. panta 6. punktam, jo šīs vides
prasības jau piemēro pārvaldības un kontroles sistēmām gan saskaņā ar īpašajām vides direktīvām un
regulām, gan KLP. Tāpēc šīs vides prasības, kas ietvertas AED 17. panta 6. punktā, nav daļa no
brīvprātīgo shēmu oficiālās atzīšanas, ko veic Komisija.
Atbilde uz 78. punkta 3.a) ieteikumu. Komisija uzskata, ka tā ir īstenojusi šo ieteikumu. Pārstrādātā
Atjaunojamo energoresursu direktīva (Direktīva (ES) 2018/2001) (AED II) pilnvaro Komisiju
īstenošanas aktos paredzēt detalizētus noteikumus brīvprātīgo shēmu darbībai (30. panta 8. punkts),
kas oficiālā procesā ļaus paredzēt detalizētus sertifikācijas noteikumus. Tas var ietvert arī noteikumus
par to, kādu veidu informācija brīvprātīgajām shēmām ir jāsniedz, ja Komisija pārbauda to darbību.
Pati informācijas vākšana, piemēram, veicot revīzijas, pārsniegtu AED II darbības jomu.
Atbilde uz 78. punkta 3.b) ieteikumu. Komisija uzskata šo ieteikumu par īstenotu, ņemot vērā, ka 1) ir
veikti ad hoc pasākumi, lai nodrošinātu sūdzību sistēmu ieviešanu, izmantojot brīvprātīgas shēmas šo
shēmu novērtēšanas kontekstā, un 2) tika ievērojami uzlabota pārstrādātā Atjaunojamo energoresursu
direktīva (Direktīva (ES) 2018/2001), tostarp pilnvarojot Komisiju īstenošanas aktos paredzēt
detalizētus noteikumus par brīvprātīgo shēmu darbību, kas ļaus paredzēt detalizētus noteikumus
oficiālā procesā. Darbs īstenošanas noteikumu izstrādē turpināsies.
Īpašais ziņojums Nr. 19/2016 “ES budžeta izpilde, izmantojot finanšu instrumentus, — gūtā
pieredze 2007.–2013. gada plānošanas periodā”
Atbilde uz 3. ieteikumu, 154. punkts. Komisija nepieņēma šo ieteikumu.
Īpašais ziņojums Nr. 23/2016 “Jūras transporta problēmas Eiropas Savienībā — daudz
neefektīvu un ilgtnespējīgu ieguldījumu”
Atbilde uz 1.a) ieteikumu, 105. punkts. Komisija uzskata, ka šis ieteikums ir īstenots. Uzraudzības
sistēma ir ieviesta, iekļaujot datubāzē TENTec īpašu parametru — ostu “caurlaidspēja”. Datubāze
TENTec aptver visas Eiropas transporta tīkla (TEN-T) ostas un neaprobežojas tikai ar Eiropas
infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) līdzfinansētām darbībām. Komisija turpinās
sadarboties ar ārējo konsultantu, lai nodrošinātu, ka dati tiks iekļauti datubāzē TENTec un atjaunināti,
tiklīdz būs pieejama jauna informācija.
Atbilde uz 1.b) ieteikumu, 105. punkts. Komisija pieņēma šo ieteikumu, par īstenošanas termiņu
nosakot 2023. gadu, tāpēc šis ieteikums vēl nav īstenojams.
Pašreiz notiekošajā TEN-T novērtēšanas pētījumā, cita starpā, tiek aplūkota TEN-T definēšanai
izmantotā metodika, tostarp arī TEN-T ostu definīcija. Pēc šā novērtēšanas procesa un atkarībā no tā
rezultātiem Komisija vajadzības gadījumā, iespējams 2021. gadā, iesniegs tiesību akta priekšlikumu
pārskatītai TEN-T regulai. Tajā varētu ieplānot datumu, kas paredzēts TEN-T regulā, ar kuru nosaka
pārskatīšanu līdz 2023. gadam un varētu ļaut Komisijai slēgt ieteikumu arī agrāk, t. i., līdz
2021. gadam.
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Atbilde uz 1.c) ieteikumu, 105. punkts. Komisija uzskata šo ieteikumu par īstenotu un apstiprina, ka
pēdējais jūras maģistrāļu detalizētais īstenošanas plāns (DIP) ir pabeigts un tika publicēts 2020. gada
29. jūnijā.
Īpašais ziņojums Nr. 26/2016 “Joprojām ir sarežģīti uzlabot savstarpējās atbilstības efektivitāti
un panākt vienkāršošanu”
Atbilde uz 1. ieteikumu, 74. punkts. Komisija uzskata, ka šis ieteikums ir pilnībā īstenots. Komisija
patiešām ir izskatījusi Revīzijas palātas ierosinājumu ieviest rādītāju, kas balstīts uz neatbilstības
koeficientu. Tomēr šā novērtējuma secinājums ir tāds, ka neatbilstības koeficients šajā posmā nav
piemērots rezultatīvais rādītājs, jo, lai arī šis rādītājs ir atkarīgs no lauksaimnieku informētības, to
ietekmē arī dalībvalstu kontroles sistēmu mainīgā kvalitāte. Pašlaik savstarpējās atbilstības sniegumu
turpina mērīt attiecībā pret tās mērķiem. Ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstība, veicinot
lauksaimnieku informētību par obligāto noteikumu ievērošanu, jo īpaši tiek novērtēta ar KLP
maksājumu daļu, uz kuru attiecas savstarpējā atbilstība, un, iespējams, tiks samazināta pārkāpumu
gadījumā. Turpmākajā KLP Komisija ierosina iekļaut arī to hektāru skaitu, uz kuriem attiecas
nosacījumi, kas saistīti ar turpmāko nosacījumu vides un klimata rezultātiem. Nenoliedzami — jo
lielāka ir teritorija, uz kuru attiecas prakse ar nosacījumiem, jo lielāks ieguvums videi un klimatam.
Atbilde uz 2. ieteikumu, 75. punkts. Komisija uzskata, ka šis ieteikums ir pilnībā īstenots. Tagad
turpinās apmaiņa starp attiecīgajiem ģenerāldirektorātiem (ĢD), un Vides ģenerāldirektorāts (ENV
ĢD) ir saņēmis un izanalizējis Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta (AGRI ĢD)
statistikas rezultātus.
Atbilde uz 5. ieteikumu, 78. punkts. Komisija daļēji pieņēma šo ieteikumu. Komisija uzskata, ka šis
ieteikums ir pilnībā īstenots attiecībā uz to daļu, kuru tā ir pieņēmusi. Komisija ir publicējusi
administratīvo izmaksu izvērtēšanas pētījumu, tostarp attiecībā uz savstarpējās atbilstības pārvaldību.
Pamatojoties uz to, dalībvalstu pienākums ir koordinēt savstarpējās atbilstības pārvaldības sistēmu, lai
samazinātu gan lauksaimnieku, gan valstu administrāciju izmaksas.
Atbilde uz 6. ieteikumu, 79. punkts. Komisija uzskata, ka šis ieteikums ir pilnībā īstenots. Turpmākie
deleģētie un īstenošanas akti vēl nav pieņemti.
Īpašais ziņojums Nr. 27/2016 “Pārvaldība Eiropas Komisijā: vai tiek izmantota labākā prakse”
Atbilde uz 1. ieteikumu, 66. punkts. Komisija uzskata, ka šis ieteikums ir pilnībā īstenots. Minētais
ieteikums attiecas uz visiem aspektiem, kurus Palāta ir aplūkojusi 2.a –2.h ieteikumā (Revīzijas
progresa komitejas statūtu atjaunināšana, C(2017) 2225 final). Kopš Revīzijas palātas uz vietas veiktā
darba beigām, 2017. gada oktobrī, Komisija ir trīs reizes atjauninājusi savu pārvaldības sistēmu,
2018. gada novembrī turpinot svarīgus racionalizēšanas un nostiprināšanas pasākumus, kas ietvēra
paziņojumu, kurā paskaidrots veikto izmaiņu pamatojums, un 2020. gada jūnijā ņemot vērā
institucionālo pāreju (C(2020) 4240). Šos uzlabojumus lielā mērā sekmēja gan Eiropas Revīzijas
palātas, gan Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta revīzijas konstatējumi. Komisija ievēro visus
attiecīgos tiesību aktus un labāko praksi, ciktāl tie attiecas uz tās unikālo raksturu un darbības vidi, un
nodrošina augstu pārredzamības pakāpi attiecībā uz pārvaldības sistēmas izstrādi un darbību.
Komisija 2018. gada pārvaldības un snieguma pārskatā (GPSZ) ir ziņojusi, ka uzskata, ka tā pilnībā
atbilst piemērojamajai sistēmai. Komisija ir bijusi pilnīgi pārredzama attiecībā uz saviem lēmumiem.
Atbilde uz 2.e) ieteikumu, 66. punkts. Komisija uzskata, ka šis ieteikums ir pilnībā īstenots. Kā
atzinusi Revīzijas palāta, Komisija publicē visus ziņojumus integrētajā finanšu un pārskatatbildības
pārskatu (IFPP) apkopojumā, pilnībā ievērojot likumdevēju saskaņotos termiņus. Iespēju robežās,
piemēram, attiecībā uz gada pārskatiem, ir konstatēts, ka sistēma vajadzīgo informāciju sniedz agrāk.
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Pirms iekļaušanas IFPP apkopojumā Revīzijas palāta veic pilnīgu šo pārskatu revīziju. Citās jomās
datu pieejamības ierobežojumi nozīmē, ka ievērojami agrāka to sniegšana nebūtu iespējama. Tas, ka
Komisija paļaujas uz dalībvalstīm nepieciešamo datu sniegšanas jomā, ir iemesls, kāpēc Komisija šim
ieteikumam varēja piekrist tikai daļēji. Komisija norāda, ka Revīzijas palāta ir nolēmusi publicēt
ziņojumu par ES budžeta izpildi gada beigās, lai atvēlētu vairāk laika tās informācijas pārbaudei, ko
Komisija sniegusi integrētajā finanšu un pārskatatbildības pārskatu apkopojumā.
Atbilde uz 2.f) ieteikumu, 66. punkts. Pārvaldības un pārskatatbildības nolūkos Komisijas dienesti
sniedz labākās kļūdu līmeņu aplēses, pamatojoties uz konsekventu metodiku savā atbildības jomā.
Tiek ņemta vērā visa būtiskā informācija, tostarp revīzijas rezultāti, pamatojoties uz statistiski
reprezentatīvām izlasēm un izmantojot profesionālu vērtējumu. Turklāt gada pārvaldības un snieguma
ziņojumā, tiklīdz ir veiktas visas korektīvās darbības nepamatoti izmaksāto summu atgūšanai, tiek
norādītas aplēstās maksājuma posmā riskam pakļautās summas un aplēstās slēgšanas posmā riskam
pakļautās summas.
Tāpēc metodika, kas izmantota aplēstā kļūdu līmeņa noteikšanai, ir saskaņota un tādējādi konsekventa
visā Komisijā, vienlaikus ļaujot ņemt vērā pārvaldības veidu un nozaru programmu īpatnības.
Komisija 2018. un 2019. gada GPSZ ir vēl vairāk racionalizējusi informāciju par aplēsto kļūdu līmeni,
lai labāk izskaidrotu visu dienestu konsekventi lietotos jēdzienus “risks maksājuma posmā” un “risks
slēgšanas posmā” (sk. 2018. gada GPSZ 151. lpp. un 2019. gada GPSZ 56. lpp.). Lai nodrošinātu
pilnīgu pārredzamību, pamatinformācija, ko apkopo deleģētais kredītrīkotājs un kas tiek izmantota
visas Komisijas maksājuma un slēgšanas posma riska aprēķināšanai, ir norādīta 2. pielikumā (GPSZ
2018) un 3. pielikumā (GPSZ 2019).
Attiecībā uz kohēzijas jomu ģenerāldirektorāti savos 2018. un 2019. gada darbības pārskatos (GDP)
pielāgoja Revīzijas palātas pieprasījumam savu 5. galveno darbības rādītāju (riskam pakļauto summu
maksājuma posmā), izmantojot kļūdu līmeņus, ko Komisijas dienesti apstiprināja attiecībā uz
slēgtajiem grāmatvedības gadiem, ņemot vērā Revīzijas palātas revīziju. Saistībā ar 2019. gada GDP
Komisija gada darbības pārskatos attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Kohēzijas
fondu (KF) un ESF paziņo kļūdu īpatsvarus, kas kopumā kohēzijas politikas gadījumā ir robežās no
2,3 % līdz 3,3 % (sk. 5.9. izcēlumu).
Atbilde uz 2.g) ieteikumu, 66. punkts. Komisija uzskata, ka šis ieteikums ir pilnībā īstenots. Komisija
ir publicējusi paziņojumu par savu pārvaldības sistēmu un papildina to ar gada ziņojumiem par
galvenajām norisēm saistībā ar to īstenošanu gada pārvaldības un snieguma ziņojumā. Pārvaldības
sistēmu vajadzības gadījumā atjaunina. Institucionālās pārejas rezultātā veiktās izmaiņas jau ir
publiskotas, izmantojot Eiropas Komisijas darba metodes [P(2019) 2], un 2020. gada jūnijā
atspoguļotas pārvaldības sistēmas atjauninājumā (C(2020) 4240). Konkrētais jautājums par Revīzijas
progresa komitejas (RPK) sastāvu ir apskatīts 1. un 2.h punktā.
Atbilde uz 2.h) ieteikumu, 66. punkts. Komisija uzskata, ka šis ieteikums ir pilnībā īstenots. Komisija
turpina uzskatīt, ka labākā prakse, ko Revīzijas palāta minējusi attiecībā uz revīzijas komitejām,
neattiecas uz iekšējās revīzijas progresa komitejām, kas arī bija iemesls ieteikuma daļējai pieņemšanai
revīzijas laikā. Attiecībā uz “neatkarīgo RPK locekļu skaitu” Komisija pilnībā ievēro piemērojamo
tiesisko regulējumu, proti, Finanšu regulu. Finanšu regulas 123. pantā paredzēts, ka katra Savienības
iestāde ņem vērā tās organizatorisko autonomiju un neatkarīgu ekspertu atzinumu svarīgumu. Finanšu
regula neuzliek Savienības iestādēm pienākumu izveidot revīzijas komitejas. Tajā ir paredzētas
iekšējās revīzijas progresa komitejas, kuru nozīme ir īpaši saistīta ar ES iestādēm, kas ir unikālas
struktūras, kuras darbojas unikālā vidē saskaņā ar unikālu tiesisko kārtību. Tajā arī atzīts, ka katra
iestāde darbojas īpašā vidē un attiecīgi tai ir jāorganizējas pilnīgi autonomi. Neatkarīgu ekspertu
atzinumu svarīgums ir atzīts, ņemot vērā pašreizējo RPK sastāvu, kurā ir trīs ārējie locekļi. RPK

LV

LV

349
statūtos paredzēts, ka var iecelt līdz četriem ārējiem locekļiem. Komisija ir bijusi pilnīgi pārredzama
attiecībā uz saviem lēmumiem par Revīzijas progresa komitejas sastāvu (C(2017) 2225 final).
Īpašais ziņojums Nr. 31/2016 “Vismaz piektdaļas ES budžeta novirzīšana klimata rīcībai: notiek
vērienīgs darbs, bet pastāv nopietns risks, ka iecerēto neizdosies sasniegt”
Atbilde uz 2.a) ieteikumu, 95. punkts. Komisija daļēji pieņēma šo ieteikumu. Lai gan visos attiecīgajos
gada darbības pārskatos Komisija neiekļaus visaptverošu informāciju par progresu konkrēto
klimatrīcības mērķrādītāju sasniegšanā, tā apsvērs, kā vēl vairāk uzlabot ziņošanu par 2021.–
2027. gada periodu.
Atbilde uz 3. ieteikumu, 96. punkts. Komisija daļēji pieņēma šo ieteikumu. Nacionālie enerģētikas un
klimata plāni (NEKP), kas jāizstrādā saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1999 par enerģētikas savienības un
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību, ir instruments, kas paredzēts, lai dalībvalstis varētu izklāstīt
savus mērķus attiecībā uz klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās darbībām un attiecīgajām
investīcijām, kas nepieciešamas šo mērķu sasniegšanai.
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets/national-energy-andclimate-plans-necps_en
Atbilde uz 4. ieteikumu, 100. punkts. Komisija daļēji pieņēma šo ieteikumu. Ieteikums ir pilnīgi
īstenots attiecībā uz to daļu, kuru tā ir pieņēmusi, jo ir koriģēts klimata koeficients attiecībā uz
maksājumiem, lai segtu dabas vai citus specifiskus ierobežojumus.
Komisija uzskata, ka ierosinātais 100 % klimata koeficients visiem Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) pasākumiem, kas plānoti saskaņā ar īpašajiem vides un klimata mērķiem, ir
piemērots. Agrovides un klimata saistības jo īpaši attiecas uz virkni savstarpēji cieši saistītu mērķu
vides un klimata jomā un ir svarīgas, lai stiprinātu ekosistēmu noturību un pielāgotos klimata
pārmaiņām. Turklāt, ņemot vērā šo saistību daudzveidību un sarežģītību, individuāla pieeja padarītu
izsekošanas procesu ārkārtīgi apgrūtinošu, bet rezultātus — nesalīdzināmus. Ierosinātie ELFLA
izsekošanas koeficienti nodrošina līdzsvaru starp pietiekami ticamu klimata izdevumu aplēsi un
administratīvā sloga mazināšanu.
Atbilde uz 5. ieteikumu, 102. punkts. Komisija daļēji pieņēma šo ieteikumu.
Atbilde uz 6.b) ieteikumu, 103. punkts. Komisija ar klimatu saistītos rezultātu rādītājus ir iekļāvusi
tiesību akta priekšlikumā par programmu LIFE 2021.–2027. gadam.
Atbilde uz 7.a) ieteikumu, 109. punkts. Komisija daļēji pieņēma šo ieteikumu.
Atbilde uz 7.b) ieteikumu, 109. punkts. Komisija nepieņēma šo ieteikumu, taču informēja Revīzijas
palātu, ka KLP reformas priekšlikums veicinās vides un klimata mērķu sasniegšanu. Priekšlikumā ir
iekļauti spēcīgi elementi, kas paredzēti, lai palielinātu kopējo ieguldījumu attiecībā uz klimata un
vides mērķrādītājiem un prasībām (“neatkāpšanās princips”), tostarp uz mērķi balstīta pieeja Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un ELFLA atbalstam, uzlaboti nosacījumi, kas ietver
jaunas prasības kūdrāju un mitrāju aizsardzībai, jaunas ekoshēmas un mērķorientētu atbalstu klimatam
un videi lauku attīstības ietvaros.
Paredzams, ka Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) pēc 2020. gada no sava budžeta
veiks ieguldījumu 30 % apmērā klimata mērķu sasniegšanā. Lai visus izdevumus varētu izsekot un
saistīt ar klimatu, pēc 2020. gada klimata koeficienti (Rio marķieri) tiek piešķirti visiem EJZF
izdevumiem (EJZF IV pielikums).
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Turklāt paredzams, ka aptuveni uz 90 % EJZF darbību attiecas Kopīgo noteikumu regulas (KNR)
2. politikas mērķis, kurā uzsvērtas “zaļas”, mazoglekļa darbības un darbības, kas atbalsta
klimatadaptāciju un risku novēršanu un pārvaldību.
Īpašais ziņojums Nr. 34/2016 “Cīņa pret pārtikas izšķērdēšanu: iespēja Eiropas Savienībai
uzlabot pārtikas apgādes ķēdes resursu efektivitāti”
Atbilde uz 1. ieteikumu, 84. punkts. Lai izstrādātu taisnīgu, veselīgu un videi nekaitīgu pārtikas
sistēmu, 2019. gada 11. decembrī pieņemtajā Eiropas zaļajā kursā paredzēts pieņemt stratēģiju “No
lauka līdz galdam”. Minētā stratēģija “No lauka līdz galdam” tika pieņemta 2020. gada 20. maijā.
Pārtikas zuduma un izšķērdēšanas novēršana ir neatņemama šīs stratēģijas sastāvdaļa. Darbību
kopums tika izklāstīts īpašā iedaļā, un pārtikas izšķērdēšana ir atspoguļota arī citās stratēģijas
darbībās.
Atbilde uz 2.c) ieteikumu, 86. punkts. Pamatojoties uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA)
darbu, Komisija pieņēma paziņojumu, kurā sniegti norādījumi par pārtikas nekaitīguma pārvaldības
sistēmām saistībā ar pārtikas mazumtirdzniecības darbībām, tostarp pārtikas ziedojumiem (Komisijas
paziņojums C/2020/294, pieņemts 2020. gada 12. jūlijā 6).
Attiecībā uz tādu marķēšanas prakšu novēršanu, kas rada pārtikas izšķērdēšanu, Komisija pēta
iespējas lietderīgāk izmantot un izprast derīguma termiņa marķējumu. Saskaņā ar 2020. gada maijā
pieņemto stratēģiju “No lauka līdz galdam” Komisija līdz 2022. gadam sagatavos priekšlikumu par
ES noteikumu pārskatīšanu attiecībā uz derīguma termiņa marķējumu. EFSA zinātniskais darbs arī
gūs labumu no attiecīgo ES noteikumu pārskatīšanas.
Atbilde uz 3.a) ieteikumu, 87. punkts. Komisija uzskata, ka šis ieteikums ir pilnībā īstenots. Galīgo
versiju izmēģinājuma projekta ziņojumam par politikas un tiesiskā regulējuma kartēšanu un analīzi
dalībvalstīs pārtikas pārdales jomā Komisija no ārējā darbuzņēmēja saņēma 2020. gada 31. martā, pēc
tam, kad to bija apstiprinājuši dalībvalstu pārstāvji, kas piedalās ES Pārtikas zudumu un pārtikas
izšķiešanas novēršanas platformā 7. Šī apstiprināšana tika uzskatīta par nepieciešamu, ņemot vērā
analīzes — tostarp par visām dalībvalstīm sniegtās informācijas — visaptverošo raksturu.
Īpašais ziņojums Nr. 36/2016 “Novērtējums par 2007.–2013. gada kohēzijas un lauku attīstības
programmu slēgšanas kārtību”
Atbilde uz 2. ieteikumu, 127. punkts. Komisija nepieņēma šo ieteikumu.
Laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam attiecībā uz ELFLA Komisija aprēķina šādus rādītājus:
katru gadu ziņotais kļūdu īpatsvars un koriģētais kļūdu īpatsvars maksājumu aģentūras līmenī un
aplēstā galīgā riskam pakļautā summa fonda līmenī. Līdzīgi kā laikposmā no 2007. gada līdz
2013. gadam, attiecībā uz 2014.–2020. gada programmām Komisija gada darbības pārskatā ziņos par
katras maksājumu aģentūras slēgšanas bilanci, tostarp aplēsto riskam pakļauto summu.
Laikposmā pēc 2020. gada, ņemot vērā jaunā KLP īstenošanas modeļa ieviešanu pēc 2020. gada,
notiks pāreja no sistēmas, kuras pamatā ir atbilstība, uz sistēmu, kas balstīta uz darbības rezultātiem.
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2020. gada 31. martā publicētais galīgais ziņojums: https://data.europa.eu/doi/10.2875/406299 (ziņojuma pamatdaļa) un
https://data.europa.eu/doi/10.2875/873698 (pielikums).
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Pēc jaunā juridiskā pamata pieņemšanas, ar ko tiek regulēts laikposms pēc 2020. gada, Komisija gada
darbības pārskatā pielāgos savus ziņojumus.
Atbilde uz 3. ieteikumu, 127. punkts. Komisija nepieņēma šo ieteikumu. Attiecīgajos gada darbības
pārskatos Komisija ir informējusi un 2021.–2027. gadā turpinās pilnīgi pārredzami informēt budžeta
lēmējinstitūciju par slēgšanas galīgo iznākumu, pat ja šis pienākums nav iekļauts nozares tiesību
aktos.
Atbilde uz 4. ieteikumu, 131. punkts. Komisija nepieņēma šo ieteikumu. Lai nodrošinātu vienmērīgu
pāreju no pašreizējā uz nākamo KLP periodu un izvairītos no daudzgadu darbību pārtraukuma,
Komisija 2019. gada 31. oktobrī ir iesniegusi priekšlikumu par pārejas regulu (COM(2019) 581 final).
Šis priekšlikums, ar ko nosaka pārejas noteikumus atbalstam no Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF), pašlaik tiek apspriests
ar likumdevējiem.
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palātas Lēmumu Nr. 6–2019 par atvērto datu politiku un dokumentu
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Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence. Tas nozīmē, ka atkalizmantošana ir
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Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir pārbaudījusi
rezultātus, kas sasniegti ES izdevumu
programmās, kuras finansē no ES budžeta. Šī
pārbaude pamatojas uz Komisijas informāciju
par sniegumu un citiem avotiem, tostarp
ERP pašas neseno revīzijas un pārbaužu darbu.
Cita starpā ERP ir novērtējusi, kā Komisija
sagatavoja 2019. gada pārvaldības un
snieguma ziņojumu un programmu pārskatus
2021. gada ES budžetam, kā arī, vai šajos
dokumentos ir sniegts skaidrs, visaptverošs un
līdzsvarots priekšstats par ES budžeta
sniegumu.
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