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Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. panta 1., 2. 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 2022. gada 10. novembra 
sēdē tika pieņemts  

Pārskats par ES budžeta sniegumu 
(stāvoklis 2021. gada beigās) 

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

Revīzijas palātas locekļi: 

Tony MURPHY (priekšsēdētājs), Ladislav BALKO, Pietro RUSSO, 
Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, Nikolaos MILIONIS, Klaus-Heiner LEHNE, 
Bettina JAKOBSEN, Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS, Rimantas ŠADŽIUS, Juhan PARTS, 

Ildikó GÁLL-PELCZ, Eva LINDSTRÖM, Hannu TAKKULA, Annemie TURTELBOOM, 
Viorel ŞTEFAN, Ivana MALETIĆ, Francois-Roger CAZALA, Joëlle ELVINGER, 

Helga BERGER, Marek OPIOŁA, Jorg Kristijan PETROVIČ, Stef BLOK, 
George Marius HYZLER, Lefteris CHRISTOFOROU 
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Pielikums 138 

Iestāžu atbildes 143 
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Vispārējs ievads 
0.1. Šis pārskats ir viena no divām mūsu 2021. finanšu gada pārskata daļām. Tajā ir 
aplūkots no ES budžeta finansēto izdevumu programmu sniegums, kāds tas bijis 
2021. gada beigās. Otrā daļa attiecas uz ES pārskatu ticamību un pakārtoto darījumu 
likumību un pareizību. 

0.2. Gada pārskatu sadalījām divās daļās, noslēdzot divu gadu izmēģinājuma 
projektu, ko aizsākām ar 2019. finanšu gada pārskatu galvenokārt tāpēc, lai mūsu gada 
pārskatos vairāk aplūkotu rezultātus, kas tiek sasniegti ar ES budžetu. Turklāt gada 
pārskata sadalīšana ir ļāvusi mums ņemt vērā arī gada pārvaldības un snieguma 
ziņojumu, kas ir Komisijas galvenais augsta līmeņa snieguma ziņojums par ES budžetu. 
Tā kā saskaņā ar tiesību aktiem šis ziņojums ir jāpieņem n+1 gada jūnija beigās, mēs 
iepriekš nevarējām to analizēt savā gada pārskatā, kuru parasti publicē oktobra 
sākumā. Pēc izmēģinājuma projekta rezultātu izvērtēšanas un ņemot vērā aktuālo 
ES prioritāšu ietekmi uz pašreizējām revīzijām, mēs nolēmām atgriezties pie ziņošanas 
par sniegumu, kā to iepriekš darījām gada pārskata 3. nodaļā. Tomēr mēs turpināsim 
meklēt veidus, kā savos gada pārskatos ņemt vērā gada pārvaldības un snieguma 
ziņojumus. 

0.3. Šā gada snieguma ziņojuma galvenā tēma ir piecu horizontālo politikas 
prioritāšu integrēšana ES budžetā, un tās ir: 

i) cīņa pret klimata pārmaiņām, 

ii) bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, 

iii) dzimumu līdztiesība, 

iv) ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM) un 

v) digitālā pārkārtošanās. 

0.4. Mēs jau esam pabeiguši vai pašlaik veicam vairākus revīzijas uzdevumus 
saistībā ar šīm horizontālajām prioritātēm. Šis pārskats, kur vien iespējams, balstās uz 
mūsu iepriekšējo revīzijas darbu. 
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0.5. Pārskatam ir trīs nodaļas. 

o 1. nodaļā mēs pārbaudām, vai horizontālās prioritātes ir iekļautas atlasītajās 
ES izdevumu programmās. Lai atbildētu uz šo jautājumu, mēs vērtējām Komisijas 
vispārējo pieeju un metodoloģiju, kā arī gada pārvaldības un snieguma ziņojumā 
sniegto informāciju par sniegumu saistībā ar horizontālajām politikas prioritātēm. 
Šī nodaļa sagatavota, pamatojoties uz izlasi, kurā iekļautas 11 no 47 izdevumu 
programmām, kas izveidotas 2021.–2027. gada periodam un kas atbilst aptuveni 
90 % no perioda kopējā budžeta. 

o 2. nodaļā mēs pārbaudījām, vai Komisija ir piemērojusi atbilstošu snieguma 
satvaru, lai novērtētu ES budžeta ieguldījumu šo horizontālo prioritāšu 
īstenošanā. Lai atbildētu uz šo jautājumu, mēs izvērtējām metodoloģiju, ko 
Komisija izmantoja, lai izsekotu izdevumus 1. nodaļā apskatītajās programmās, kā 
arī attiecīgo informāciju par sniegumu, tostarp saistītos rādītājus, kas paziņoti 
programmu pārskatos. 

o Abu nodaļu secinājumi un ieteikumi ir sniegti 2. nodaļā. 

o 3. nodaļā ir izklāstīti rezultāti, kas iegūti pārbaudēs par mūsu 2018. gadā 
publicētajos īpašajos ziņojumos sniegto revīzijas ieteikumu ieviešanu. 

0.6. Mūsu 2018. gada pārskata 3. nodaļā formulēto ieteikumu ieviešanas pārbaudes 
rezultāti ir sniegti pielikumā. 

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

Komisijas horizontālo politikas prioritāšu 
iekļaušana ES budžetā 
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Saturs 
Punkts 

Ievads 1.1.–1.7. 

Tvērums un pieeja 1.8.–1.12. 

Horizontālo politikas prioritāšu iekļaušana 
atlasītajās ES budžeta programmās 1.13.–1.40. 
2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēmā ir satvars, kura 
ietvaros ņem vērā lielāko daļu horizontālo politikas 
prioritāšu 1.14.–1.17. 

Atlasītajās ES izdevumu programmās ir iekļautas mūsu 
pārbaudītās horizontālās politikas prioritātes 1.18.–1.24. 

Komisija ir izstrādājusi metodes dažu horizontālo politikas 
prioritāšu izdevumu izsekošanai 1.25.–1.40. 

Ziņošana par horizontālo politikas prioritāšu 
sasniegšanu 1.41.–1.52. 
Gada pārvaldības un snieguma ziņojumā ir iekļauti pārāk 
pozitīvi secinājumi par progresu, kas panākts virzībā uz 
integrēšanas mērķrādītājiem 1.42.–1.44. 

Ir maz informācijas par to, vai izdevumi patiešām sekmē 
vairākas prioritātes vienlaikus 1.45. 

Esošie programmu snieguma rādītāji var nodrošināt būtisku 
informāciju par horizontālajām prioritātēm 1.46.–1.48. 

Komisijas snieguma satvars vēl nemēra iznākumu 1.49.–1.51. 

Komisija saskaras ar problēmām paziņotās informācijas 
caurskatīšanā 1.52. 
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Pielikumi 
1.1. pielikums. Horizontālo politikas prioritāšu integrēšana 
ietekmes novērtējumos 

1.2. pielikums. Horizontālo politikas prioritāšu integrēšana 
tiesību aktos 

1.3. pielikums. Izdevumu mērķi, kas noteikti horizontālajām 
politikas prioritātēm 
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Ievads 
1.1. ES īsteno savu politiku, apvienojot ar izdevumiem nesaistītus politikas 
instrumentus (galvenokārt regulas) un izdevumu programmas (piemēram, reģionālo 
politiku un kopējo lauksaimniecības politiku). Izdevumus galvenokārt finansē no 
ES budžeta un NextGenerationEU (NGEU). NGEU ir ES pagaidu fonds dalībvalstu 
atbalstam pēc Covid-19 pandēmijas. Budžets attiecas arī uz ES visaptverošām jeb 
“horizontālajām” politikas prioritātēm. 

1.2. ES pašreizējais daudzgadu budžets – daudzgadu finanšu shēma (DFS) – ilgst 
septiņus gadus (no 2021. līdz 2027. gadam), un tajā ir paredzēts 1,2 triljonus EUR liels 
finansējums. 1.1. tabulā parādīts, kā tas ir sadalīts sešās darbības izdevumu kategorijās 
un 47 izdevumu programmās. 

1.1. tabula. 2021.–2027. gada DFS 

DFS kategorijas 
2021.–2027. 
gada budžets  
(mljrd. EUR) 

Programmu 
skaits 

1. kategorija: Vienotais tirgus, inovācija un 
digitālā joma 169,6 11 

2. kategorija: Kohēzija, noturība un vērtības* 450,4 14 

3. kategorija: Dabas resursi un vide 419,0 5 

4. kategorija: Migrācija un robežu pārvaldība 16,9 2 

5. kategorija: Drošība un aizsardzība 10,4 4 

6. kategorija: Kaimiņattiecības un pasaule 110,9 7 

Īpašie instrumenti 14,6 4 

Kopā 1191,8 47 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem (izņemot administratīvos izdevumus). 
(*): Izņemot Atveseļošanas un noturības mehānismu (ANM), ko finansē no NGEU un ko Komisija iekļauj 
2. izdevumu kategorijā. 

1.3. Komisija kopumā ir atbildīga par ES budžeta pārvaldību. Tās gada pārvaldības 
un snieguma ziņojums ir svarīgs elements ikgadējā budžeta izpildes apstiprināšanas 
procedūrā. Gada pārvaldības un snieguma ziņojuma pamatā ir gada darbības pārskati, 
programmu pārskati, kas pievienoti budžeta projektam, un cita būtiska informācija. 
2021. gada pārvaldības un snieguma ziņojums ir detalizēts dokuments trīs sējumos un 
ietver informāciju par ES horizontālajām prioritātēm. 
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1.4. 2020. gada iestāžu nolīgumā1 klimata, bioloģiskās daudzveidības, dzimumu 
līdztiesības un ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM) tika uzskaitīti kā jomas, kuras jāiekļauj 
ikgadējā ziņojumā, ko pievieno ES vispārējam budžetam, kurš jāsagatavo Komisijai. 
Komisija īsteno šādas horizontālas politikas prioritātes daudzās ES programmās un 
instrumentos. Šī prakse, kas pazīstama kā “integrēšana”, ir skaidrota 1.1. izcēlumā. 

1.1. izcēlums 

Kas ir “integrēšana”? 

Integrēšana nozīmē transversālu jautājumu sistemātisku iekļaušanu politikas vai 
programmu izstrādē, īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā. 
To parasti izmanto saistībā ar tādiem jautājumiem kā pārvaldība, nabadzības 
mazināšana, vides ilgtspēja, klimata pārmaiņas un dzimumu līdztiesība. 

ES budžeta kontekstā integrēšana nozīmē konkrētas transversālas prioritātes 
iekļaušanu visu budžeta programmu izstrādes, īstenošanas un novērtēšanas 
posmos. Tas var ietvert konkrēta mērķrādītāja noteikšanu attiecībā uz 
programmas budžeta daļu, kas jāizlieto transversālās prioritātes atbalstam, un 
progresa uzraudzību šā mērķrādītāja sasniegšanā. 

Avots: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO), Mainstreaming cross-cutting 
issues.7 Lessons from DAC Peer Reviews.Mainstreaming cross-cutting issues advancing gender equality 
and environmental sustainability, 2014, un SWD(2022) 225 final, Komisijas dienestu darba dokuments 
“Climate Mainstreaming Architecture in the 2021.–2027. MFF”. 

1.5. Komisijas mērķis ir pakāpeniski iekļaut transversālus politikas mērķus 
ES budžeta izstrādē un izpildē2 un nodrošināt, ka tās izdevumu programmās šie 
transversālie politikas mērķi tiek ņemti vērā līdztekus pašas programmas konkrētajiem 
mērķiem. 

                                                      
1 Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju 

par budžeta disciplīnu (2020. gada 16. decembris), II daļa, 16. punkts. 

2 COM(2021) 366 final, Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par snieguma 
satvaru ES budžetam saskaņā ar DFS 2021.–2027. gadam. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32020Q1222%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX%3A52021DC0366


 

 

1.6. ES ir vairākas horizontālas politikas jomas, kas noteiktas Līgumā par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) un citos attiecīgos dokumentos un ietver klimata pārmaiņu 
apkarošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu3, dzimumu līdztiesību4, 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus5 un digitālo pārkārtošanos6. Horizontālās prioritātes 
pēc to būtības dažādās izdevumu programmās var piemērot dažādā mērā. 

1.7. Komisijas politikas dokumenti, kas saistīti ar šīm prioritātēm, hronoloģiskā 
secībā ir uzskaitīti 1.1. attēlā. 

  

                                                      
3 LESD, 11. un 191. pants; Eiropas Savienības Pamattiesību harta, 37. pants. 

4 LESD, 8. pants. 

5 LESD, 208. pants. 

6 LESD, 179. pants. 
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1.1. attēls. Komisijas politikas dokumenti, kas saistīti ar atlasītajām 
prioritātēm 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem. 

  

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

Stratēģija “Vienlīdzīgu iespēju sievietēm un 
vīriešiem integrēšana visās Kopienas politikas 
jomās un darbībās”, COM(1996) 0067 final 

Stratēģija “Virzībā uz Kopienas dzimumu 
līdztiesības pamatstratēģiju 2001.–
2005. gadam”, COM(2000) 0335 final 

Stratēģija “Sieviešu un vīriešu līdztiesības 
stratēģija, 2010–2015”, COM(2010) 0491 final 

Dienestu darba dokuments “Stratēģiskā 
iesaistīšanās dzimumu līdztiesības veicināšanā 
2016.–2019. gadā” 

Stratēģija “Savienība, kurā valda līdztiesība: 
dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–
2025. gadam”, COM(2020) 152 final 

Baltā grāmata “Adaptācija klimata pārmaiņām: 
iedibinot Eiropas rīcības pamatprincipus”, 
COM(2009) 147 final 

Stratēģija “Pielāgošanās klimata pārmaiņām: 
ES stratēģija”, COM(2013) 216 

Stratēģija “Ceļā uz klimatnoturīgu Eiropu: jaunā 
ES Klimatadaptācijas stratēģija”, 
COM(2021) 82 final 

Stratēģija “Mūsu dzīvības garantija, mūsu dabas 
kapitāls – bioloģiskās daudzveidības stratēģija 
līdz 2020. gadam”, COM(2011) 244 final 

Stratēģija “ES Biodaudzveidības stratēģija 
2030. gadam. Atgriezīsim savā dzīvē dabu”, 
COM(2020) 380 final 

Dienestu darba dokuments 
“Digital4Development: mainstreaming digital 
technologies and services into EU Development 
Policy”,SWD(2017) 157 final 

Paziņojums “Eiropas zaļais kurss”, 
COM(2019) 640 final 

Paziņojums “Panākt visaptverošu un integrētu 
pieeju nabadzības izskaušanas un ilgtspējīgas 
attīstības finansēšanā laikposmam pēc 
2015. gada”, COM(2013) 531 

Dienestu darba dokuments “Delivering on the 
UN’s Sustainable Development Goals – A 
comprehensive approach”, SWD(2020) 400 final 

Klimats 

Bioloģiskā 

daudzveidība 

Dzimumu līdztiesība 

Digitālā pārkārtošanās 

 

Vadlīnijas “Politikas pamatnostādnes nākamajai 
Eiropas Komisijai (2019–2024)” , 3. iedaļa 
“Eiropa, kas atbilst digitālā laikmeta prasībām”  

Paziņojums “Digitālais kompass līdz 
2030. gadam – Eiropas ceļam digitālajā gadu 
desmitā”, COM(2021) 118 final  

Paziņojums “Turpmākie pasākumi ilgtspējīgai 
Eiropas nākotnei. Eiropas rīcība ilgtspējības 
jomā”, COM(2016) 739 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:51996DC0067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:52000DC0335
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:52010DC0491
https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/24968221-eb81-11e5-8a81-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/24968221-eb81-11e5-8a81-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/24968221-eb81-11e5-8a81-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM%3A2020%3A152%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX:52009DC0147
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2013)216&lang=lv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM%3A2021%3A82%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0244
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_lv_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2016)739&lang=lv


 

 

Tvērums un pieeja 
1.8. Šogad mēs pirmo reizi esam ziņojuši par ES horizontālajām prioritātēm 
kopumā. Mūsu galvenais revīzijas jautājums bija par to, vai Komisija ES budžetā iekļāva 
horizontālās politikas prioritātes, izsekoja izdevumus un precīzi ziņoja par rezultātiem. 
1. nodaļā mēs novērtējam: 

o vai horizontālās politikas prioritātes ir pilnībā iekļautas atlasītajās ES izdevumu 
programmās; 

o vai Komisija gada pārvaldības un snieguma ziņojumā precīzi ziņo par horizontālo 
politikas prioritāšu integrēšanu. 

1.9. Mēs analizējām vispārējo pieeju, ko izmanto horizontālo prioritāšu iekļaušanai 
atlasītajās izdevumu programmās, un gada pārvaldības un snieguma ziņojumā ietverto 
informāciju par sniegumu attiecībā uz piecām visaptverošām prioritātēm. Mēs 
izvēlējāmies turpmāk uzskaitītās horizontālās prioritātes, ņemot vērā to nozīmīgumu 
2021.–2027. gada DFS un pavisam jaunas Atveseļošanas un noturības mehānisma 
(ANM) prioritātes: 

 

cīņa pret klimata pārmaiņām, turpmāk tekstā minēta arī kā “klimats” 

 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, turpmāk tekstā minēta arī kā 
“bioloģiskā daudzveidība” 

 

dzimumu līdztiesība, turpmāk tekstā minēta arī kā “dzimums” 

 

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi, turpmāk tekstā minēti arī kā “IAM”  

 
digitālā pārkārtošanās, turpmāk tekstā minēta arī kā “digitalizācija” 

1.10. Pārbaudījām, kā šīs prioritātes ir iekļautas atlasītajās 11 izdevumu 
programmās, kas kopā veido 90 % no maksājumiem, kuri veikti līdz 2021. gada beigām 
četrās 2021.–2027. gada DFS darbības izdevumu kategorijās (sk. 1.2. tabulu). Mēs 
nevērtējām horizontālo prioritāšu iekļaušanu Atveseļošanas un noturības mehānismā 
NGEU ietvaros. Tomēr mēs konstatējām, ka papildus mērķrādītājam par ieguldījumu 
klimata jomā ANM ieviesa digitālo jomu kā jaunu prioritāti ar konkrētu mērķrādītāju. 
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1.2. tabula. Atlasītās ES izdevumu programmas 

DFS kategorija 

Programma 
Šajā ziņojumā 

izmantotais 
nosaukums/akronīms 

Pilns nosaukums 

1. Vienotais tirgus,
inovācija un digitālā

joma 

EISI – Digitalizācija Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments – Digitalizācija 
DIGITAL EU Programma “Digitālā Eiropa” 

“APVĀRSNIS EIROPA” Pētniecības un inovācijas pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 

2. Kohēzija, noturība
un vērtības

ESF+ Eiropas Sociālais fonds + 

REGIONAL 
(ERAF) Reģionālā politika (Eiropas Reģionālās attīstības fonds) 

3. Dabas resursi un 
vide 

KLP 
(ELGF un ELFLA) 

Kopējā lauksaimniecības politika (Eiropas Lauksaimniecības 
garantiju fonds un Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) 

EJZAF Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonds 
TPM Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms 
LIFE Vides un klimata pasākumu programma 

6. Kaimiņattiecības
un pasaule

IPA III Pirmspievienošanās palīdzības instruments 

NDICI – “Eiropa 
pasaulē” 

Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments “Eiropa pasaulē” 

Avots: ERP. 

1.11. Kā kritērijus mūsu revīzijai mēs izmantojām attiecīgos ES tiesību aktus, kā arī
Komisijas sniegtos norādījumus un instrukcijas, tostarp labāka regulējuma 
pamatnostādnes un rīkkopu. Mēs izmantojām arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (ESAO) izstrādātos vispārpieņemtos kritērijus (sk. 1.14.–1.16., 1.18. 
un 1.21. punktu). 

1.12. Esam jau pabeiguši plašu revīzijas darbu par dažiem jautājumiem, kas saistīti
ar horizontālajām politikas prioritātēm ES budžetā (sk. 1.2. izcēlumu). 
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1.2. izcēlums 

ERP īpašie ziņojumi par konkrētām ES transversālajām prioritātēm 
o Īpašais ziņojums 09/2022 “Klimata izdevumi 2014.–2020. gada ES budžetā: 

nav tik lieli, kā ziņots”. 

o Īpašais ziņojums 22/2021 “Ilgtspējīgs finansējums: vajadzīga saskaņotāka 
ES rīcība, lai finansējumu novirzītu ilgtspējīgiem ieguldījumiem”. 

o Īpašais ziņojums 10/2021 “Dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana 
ES budžetā: laiks vārdus pārvērst darbos”. 

o Īpašais ziņojums 19/2020 “Eiropas rūpniecības digitalizācija: vērienīga 
iniciatīva, kuras panākumi atkarīgi no ES, valdību un uzņēmumu pastāvīgas 
apņemšanās”. 

o Īpašais ziņojums 13/2020 “Lauksaimniecības zemes bioloģiskā daudzveidība: 
KLP maksājumi nav apturējuši tās samazināšanos”. 

o Apskats 01/2020 “Klimata jomas izdevumu izsekošana ES budžetā”. 

o Apskats 07/2019 “Ziņošana par ilgtspēju: ES iestāžu un aģentūru stāvokļa 
izvērtējums”. 

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

o Īpašais ziņojums 17/2013 “ES finansējums klimata jomā kā daļa no ārējā 
atbalsta”. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_17/SR13_17_LV.pdf


 

 

Horizontālo politikas prioritāšu 
iekļaušana atlasītajās ES budžeta 
programmās 
1.13. Transversālu politikas prioritāšu integrēšana ES budžeta izstrādē un izpildē ir 
svarīgs elements, kas palīdz veidot visaptverošu priekšstatu par tā sniegumu kopumā. 
Mēs pārbaudījām, kā Komisija atlasītajās ES budžeta programmās ir iekļāvusi klimata, 
bioloģiskās daudzveidības, dzimumu, IAM un digitālās prioritātes. 

2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēmā ir satvars, kura 
ietvaros ņem vērā lielāko daļu horizontālo politikas prioritāšu 

1.14. Komisija, Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome 2020. gada 
decembrī pieņēma iestāžu nolīgumu, kurā izklāstīti 2021.–2027. gada DFS īstenošanas 
noteikumi. Nolīgums paredzēja, ka, lai uzlabotu sadarbību budžeta procedūru jomā un 
nodrošinātu budžeta pārredzamību, Komisija sagatavo gada ziņojumu, kurā apkopo 
informāciju par ES aktīviem, saistībām un izdevumiem, kā arī par turpmāk minētajām 
horizontālajām politikas prioritātēm7. 

o Klimats: ar vismaz 30 % no Savienības budžeta un Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumenta izdevumu kopējās summas atbalstīt klimata mērķu 
sasniegšanu. 

o Bioloģiskā daudzveidība: 2024. gadā 7,5 % un 2026. gadā un 2027. gadā 10 % no 
gada izdevumiem saskaņā ar DFS atvēlēt bioloģiskās daudzveidības mērķiem. 

o Dzimumu līdztiesība: izstrādāt metodiku, lai izmērītu ar dzimumu līdztiesību 
saistītos izdevumus programmas līmenī, un to iekļaut 2021.–2027. gada DFS. 

o IAM: tie būtu jāņem vērā visās attiecīgajās 2021.–2027. gada DFS Eiropas 
Savienības programmās. 

                                                      
7 2020. gada 16. decembra iestāžu nolīgums, II daļa, 16. punkts. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32020Q1222%2801%29


 

 

1.15. Attiecībā uz mērķi cīnīties pret klimata pārmaiņām papildus vispārējam 
izdevumu mērķim nolīgumā bija ietverti turpmāk minētie galvenie elementi. 

o “Klimata korekcijas mehānisms” paredzēts rīcībai, ja ir maz ticams, ka tiks 
sasniegti programmai specifiskie klimata izdevumu mērķi. 

o Efektīva metode ar klimatu saistīto izdevumu līmeņa izsekošanai. 

o Principu “nekaitēt” piemēro, lai nodrošinātu, ka no ES budžeta iztērētie līdzekļi 
neliedz ES sasniegt savus mērķus klimata un vides jomā. 

1.16. 2021. gada novembrī Komisija atjaunināja labāka regulējuma 
pamatnostādnes un rīkkopu, kurās izklāstīti principi, ko Komisija ievēro, sagatavojot 
jaunus priekšlikumus. Atjauninātajā labāka regulējuma paketē ir integrēti ilgtspējīgas 
attīstības mērķi. Tajā ir pastiprināta principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”8 un 
“digitāls pēc noklusējuma”, Eiropas Klimata akta īstenošanas, kā arī dzimumu 
līdztiesības analīze. Tajā arī ir pastiprināta dzimumu līdztiesības analīze ietekmes 
novērtējumos un izvērtējumos. Tā arī integrē stratēģisko prognozēšanu politikas 
veidošanā, īpašu uzmanību pievēršot zaļās, digitālās, ģeopolitiskās un 
sociālekonomiskās politikas jomām. 

1.17. Iestāžu nolīgumā “digitālā” prioritāte nav iekļauta kā viena no prioritātēm, 
kas jāintegrē (sk. 1.38. punktu). 

Atlasītajās ES izdevumu programmās ir iekļautas mūsu 
pārbaudītās horizontālās politikas prioritātes 

1.18. ESAO9 norāda, ka, lai efektīvi integrētu politikas jomas, būtu jānosaka mērķi 
un snieguma mērķrādītāji un jāseko līdzi to sasniegšanai. Integrētie politikas virzieni 
būtu jāņem vērā visos budžeta cikla posmos, maksimāli palielinot pārredzamību 
attiecībā uz to, kā tiek piešķirti līdzekļi, kas attiecas uz dažādām horizontālajām 
prioritātēm10. Komisija arī uzsvēra ESAO vides marķieru būtisko nozīmi ar klimatu 

                                                      
8 Kā definēts Taksonomijas regulas (Regula (ES) 2020/852) 17. pantā. 

9 ESAO, Mainstreaming cross-cutting issues, 7 Lessons from DAC Peer Reviews, un 
Strengthening climate resilience.Guidance for Governments & Development Co-operation. 

10 ESAO, Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender Equality, 2018, un “Gender and 
the Environment:Building Evidence and Policies to Achieve the SDGs, 2021. 
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saistīto izdevumu izsekošanā, klimata snieguma novērtēšanā un mērķrādītāju 
noteikšanā11. 

1.19. Mēs analizējām, kā klimata, bioloģiskās daudzveidības, dzimuma, IAM un 
digitalizācijas horizontālās prioritātes ir iekļautas 11 atlasītās izdevumu programmās, 
pārbaudot trīs faktorus, kurus uzskatām par visbūtiskākajiem: 

o to, cik lielā mērā Komisija, sagatavojot nozaru priekšlikumus atlasītajām 
ES finansēšanas programmām, bija ņēmusi vērā ietekmi (sk. 1.21. punktu), 

o integrācijas līmeni pieņemtajos tiesību aktos (sk. 1.23. punktu) un  

o konkrētu mērķrādītāju pastāvēšanu (sk. 1.24. punktu). 

1.20. Mūsu analīzes kopsavilkums parādīts 1.2. attēlā, un tā pamatā ir iepriekš 
minēto trīs faktoru novērtējuma apkopotais vidējais rādītājs (sk. 1.1. pielikumu, 
1.2. pielikumu un 1.3. pielikumu). Mēs konstatējām, ka prioritātes patiešām bija 
iekļautas atlasītajās izdevumu programmās. Tomēr pastāvēja būtiskas atšķirības starp 
katras prioritātes integrācijas pakāpi, jo dzimumu līdztiesība ir vismazāk integrētā 
prioritāte. 

                                                      
11 ESAO, Integrating Environmental and Climate Action into Development Co-

operation:Reporting on DAC Members’ High-Level Meeting Commitments, 2021. 
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1.2. attēls. Horizontālo politikas prioritāšu iekļaušana atlasītajās 
ES finansēšanas programmās 

Avots: ERP. 

1.21. Saskaņā ar Komisijas labāka regulējuma programmu tiek veikti Komisijas
izstrādāto finansēšanas programmu priekšlikumu ietekmes novērtējumi. Mēs 
vērtējām, vai atlasīto ES finansēšanas programmu ietekmes novērtējumos bija 
analizētas horizontālās prioritātes. Konstatējām, ka vides prioritātes bija pienācīgi 
iekļautas, digitālā joma un IAM bija daļēji iekļauti, bet dzimumu līdztiesības prioritāte – 
vismazāk iekļauta (sk. 1.1. pielikumu). 

Mūsu analīzes kopsavilkums par trim revidētajām jomām (ietekmes novērtējumi, 
tiesību akti un izdevumu mērķrādītāji) attiecībā uz horizontālo prioritāšu 
iekļaušanu

Prioritāte iekļauta (1,5–2)

Daļēji iekļauta (0,5–1,5)

Nepilnīgi iekļauta (0–0,5)

Klimats

Bioloģiskā daudzveidība
Dzimums

IAM

Digitalizācija

“APVĀRSNIS EIROPA”

EISI – DIGITALIZĀCIJA

DIGITAL EU

REGIONAL (ERAF)

ESF+

KLP (ELGF un ELFLA)

EJZAF 

LIFE

TPM

NDICI – “Eiropa pasaulē”

IPA III

Mūsu piešķirto vērtējumu kopējais vidējais 
punktu skaits
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1.22. Katrā tiesību akta priekšlikumā ir ietverti vispārējie politikas mērķi, konkrētie 
mērķi un rādītāji. Konkrētajos mērķos ir sīki izklāstīts, ko ar šo politiku ir paredzēts 
sasniegt12. Rādītāji sniedz kvantitatīvu vai kvalitatīvu norādi par to, cik tuvu iniciatīva ir 
tai izvirzītā mērķa sasniegšanai. Rādītāji var attiekties uz dažādiem iniciatīvas posmiem 
(ieguldījums, tiešie rezultāti, koprezultāti un ietekme)13. 

1.23. Mēs pārbaudījām, kā atlasītās horizontālās prioritātes bija ietvertas 
vispārīgajos politikas mērķos, konkrētajos mērķos un rādītājos, kas noteikti tiesību 
aktos, kuri reglamentē atlasītās finansēšanas programmas. Mēs konstatējām, ka 
programmas tiesību aktos bija iekļautas horizontālās prioritātes, lai gan dzimumu 
līdztiesība bija integrēta mazāk nekā pusē mūsu pārbaudīto programmu 
(sk. 1.2. pielikumu). Visbiežāk bija minēts klimata mērķis. 1.3. attēlā ir norādīts, cik 
reižu izvēlētajos tiesību aktos lietotas atsauces uz atlasītajām prioritātēm. Lai gan IAM 
bija minēti visās programmās, tas bija vismazāk reižu minētais mērķis. 

1.3. attēls. Atsauces uz tiesību aktos noteiktajām piecām prioritātēm 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz atlasītajiem tiesību aktu priekšlikumiem. 

                                                      
12 11. rīks “Ietekmes novērtējuma ziņojuma formāts Eiropas Komisijā”, Better Regulation 

Toolbox, 2021. g. novembris. 

13 Turpat, 43. rīks “Uzraudzības kārtība un rādītāji”. 

439
275471

139

1017

Digitalizācija

Dzimums

Klimats

IAM Bioloģiskā daudzveidība

23

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox-nov_2021_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox-nov_2021_en_0.pdf


 

 

1.24. Mēs arī pārbaudījām, vai tiesību aktos bija noteikti mērķrādītāji. Tikai klimata 
mērķim bija konkrēti mērķrādītāji attiecībā uz budžeta summām un uz progresa 
uzraudzību virzībā uz šā izdevumu mērķrādītāja sasniegšanu (sk. 1.3. punktu). Attiecībā 
uz bioloģiskās daudzveidības mērķi ir izvirzīts mērķrādītājs kopējam ES budžetam. 
1.3. tabulā ir norādīti atlasītu prioritāšu izdevumu mērķrādītāji. 

1.3. tabula. Atlasīto prioritāšu izdevumu mērķrādītāji 

Horizontālās 
politikas 

prioritātes 
2021.–2027. gada DFS izdevumu mērķrādītāji 

Klimats 
 

Bioloģiskā 
daudzveidība 

Jā 
Klimata jomā ES budžetā laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ir 
noteikts vispārējs mērķrādītājs: 30 % izdevumu klimata jomā. Attiecībā 
uz bioloģisko daudzveidību ir izvirzīti vērienīgi mērķrādītāji kopējam 
ES budžetam: 7,5 % apmērā 2024. gadā un 10 % apmērā 2026. un 
2027. gadā. 

Dzimumu 
līdztiesība 

Digitālā 
pārkārtošanās 

IAM 

Nē 
ES 2021.–2027. gada budžetā nav noteikts vispārējs mērķrādītājs 
izdevumiem, kas saistīti ar dzimumu līdztiesības, digitālās jomas vai 
IAM prioritātēm. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem. 

Komisija ir izstrādājusi metodes dažu horizontālo politikas 
prioritāšu izdevumu izsekošanai 

1.25. Lai noteiktu savus izdevumus par horizontālajām politikas prioritātēm un 
ziņotu par tiem, Komisija seko līdzi izdevumiem vairākās programmās 
(sk. 1.3. izcēlumu). 
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1.3. izcēlums 

Kas ir izdevumu izsekošana? 

Izdevumu izsekošana ir sistēma, kā izmērīt dažādu ES izdevumu programmu 
ieguldījumu, īstenojot konkrētu visaptverošās politikas prioritāti. Izsekošanai ir 
nepieciešama detalizēta izpratne par to, kā konkrētas darbības veicina konkrētu 
politikas prioritāti; šīs darbības ir jāidentificē tā, lai varētu uzskaitīt vai izsekot 
saistītos finanšu resursus un pēc tam apkopot tos visa ES budžeta līmenī, lai 
uzraudzītu progresu. 

Avots: COM(2021) 366 final “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par snieguma 
satvaru ES budžetam saskaņā ar DFS 2021.–2027. gadam”. 

1.26. 1.4. tabulā ir norādīts, kā Komisija izseko izdevumus horizontālo politikas 
mērķu sasniegšanai. 

1.4. tabula. Izdevumu izsekošanas metodoloģija atlasītajām prioritātēm 

Horizontālās 
politikas 

prioritātes 
Izstrādāta izdevumu izsekošanas metodoloģija 

Klimats 

Jā 
Ieguldījums klimata jomā tiek iegūts tieši no Komisijas 
grāmatvedības sistēmas, un to nodrošina Budžeta 
ģenerāldirektorāts (BUDG ĢD). Komisija strādā pie savas 
grāmatvedības sistēmas aizstāšanas. 

Bioloģiskā 
daudzveidība 

 
Dzimumu 
līdztiesība 

Jā 
Katrs ģenerāldirektorāts (ĢD) veic aprēķinus, un BUDG ĢD pārbauda 
visām programmām nodrošinātās ielaides konsekvenci. 

Digitālā 
pārkārtošanās 

 
IAM 

Nē 
Nav ne prasības, ne kādu centrālu norādījumu izsekot izdevumus 
saistībā ar digitālās pārkārtošanās vai IAM prioritātēm visā 
ES budžetā. Tomēr daži ģenerāldirektorāti izseko izdevumus 
konkrētām programmām, kas veicina mērķu sasniegšanu; 
piemēram, Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts (RTD ĢD) 
(digitālās pārkārtošanās mērķim) un Starptautisko partnerību 
ģenerāldirektorāts (INTPA ĢD) (attiecībā uz digitālo jomu un IAM).  

Avots: ERP. 
Piezīme. Komisija arī izseko izdevumus, kas saistīti ar tīra gaisa un migrācijas horizontālajām prioritātēm. 
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Klimats 

1.27. Daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam Komisija piemēro īpašus 
koeficientus, lai izteiktu skaitļos izdevumus, kas veicina klimata mērķu sasniegšanu, 
pamatojoties uz ESAO metodoloģiju (“Rio marķieri”) (sk. 1.28. un 1.31. punktu). 

o 100 %: paredzams, ka darbība būtiski (tieši vai netieši) palīdzēs sasniegt klimata 
pārmaiņu mazināšanas vai pielāgošanās mērķus saskaņā ar ES klimata mērķiem. 

o 40 %: paredzams, ka darbība dos nenozīmīgu, pozitīvu (tiešu vai netiešu) 
ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanas vai pielāgošanās mērķu sasniegšanā. 

o 0 %: paredzams, ka darbībai būs neitrāla ietekme uz klimata mērķu sasniegšanu. 

1.28. Attiecībā uz 2021.–2027. gada DFS Komisija atjaunināja metodoloģiju ar 
klimatu saistīto izdevumu izsekošanai14. ES klimata koeficienti saglabā sistēmu, ko 
izmanto ESAO Rio marķieri, bet ietver paredzamo ietekmi uz klimatu. Metodoloģiskās 
izmaiņas ietver: 

o prasību, lai darbības neradītu būtisku kaitējumu ES vides mērķiem; 

o pāreju uz “ietekmē balstītu” izdevumu izsekošanu, pamatojoties uz konkrētu 
darbību sarakstu (“darbībās balstīta izsekošana”); 

o tāda riska samazināšanu, ka līdzīgi projekti tiks iedalīti kategorijās atšķirīgi 
atkarībā no attiecīgās programmas mērķiem; 

o klimata iezīmēšanas ieviešanu Komisijas oficiālajās grāmatvedības un ziņošanas 
sistēmās; 

o sasaisti ar Eiropas zaļo kursu (piemēram, ES taksonomija). 

1.29. Lai gan mēs atzinīgi vērtējam šīs norises, 2022. gada sākumā mēs paudām 
bažas15 par 2021.–2027. gada klimata ziņojumu ticamību un atzīmējām, ka lielākā daļa 
problēmu, ko mēs konstatējām attiecībā uz 2014.–2020. gadu, joprojām pastāv. Mēs 
konstatējām, ka paziņotie izdevumi ne vienmēr bija saistīti ar klimatrīcību. Mūsu 
vispārējais vērtējums bija tāds, ka Komisija ir par augstu novērtējusi lauksaimniecības 
                                                      
14 SWD(2022) 225 final, Komisijas dienestu darba dokuments “Climate Mainstreaming 

Architecture in the 2021.–2027. MFF”. 

15 Īpašais ziņojums 09/2022 “Klimata izdevumi 2014.–2020. gada ES budžetā: nav tik lieli, kā 
ziņots”. 
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finansējuma galveno komponentu ieguldījumu klimata jomā. Attiecībā uz kopējo 
lauksaimniecības politiku Komisija plāno 2026. gadā atjaunināt klimatrīcības 
apsekošanas metodoloģiju16. 

Bioloģiskā daudzveidība 

1.30. Ziņojumā par turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz 2020. finanšu gada 
budžeta izpildes apstiprināšanu17 Komisija norādīja, ka ir guvusi panākumus, izstrādājot 
metodoloģiju ar bioloģisko daudzveidību saistīto izdevumu izsekošanai, ko tā izmantos, 
lai uzraudzītu savu 2024., 2026. un 2027. gada budžeta saistību izpildi. 

1.31. 2021. gada pārvaldības un snieguma ziņojumā Komisija lielā mērā balstīja 
savus aprēķinus par izdevumiem, kas saistīti ar bioloģisko daudzveidību pašreizējā 
DFS periodā,uz to pašu metodoloģiju, kuru tā izmantoja 2014.–2020. gada periodā. 
Komisija piemēro koeficientus 0 %, 40 % un 100 %, kas ir pielāgoti no ESAO 
Rio marķieriem. 2020. gadā mēs ziņojām18, ka Komisijas kritēriji šiem koeficientiem bija 
mazāk konservatīvi nekā ESAO kritēriji. Piemēram, Komisija piemēro 40 % koeficientu, 
ja ES atbalsts sniedz mērenu ieguldījumu bioloģiskajā daudzveidībā, savukārt ESAO to 
pašu koeficientu piemēro izdevumiem par darbībām, kurās bioloģiskā daudzveidība ir 
nozīmīgs, bet ne galvenais mērķis. 

1.32. Komisija 2022. gada jūnijā nāca klajā ar savu jauno bioloģiskās daudzveidības 
izsekošanas metodoloģiju. Šī jaunā metodoloģija neattiecas uz KLP – jomu, kurā 
joprojām tiek izstrādāta jauna metodoloģija19. 

                                                      
16 SWD(2022) 225 final, Komisijas dienestu darba dokuments “Climate Mainstreaming 

Architecture in the 2021.–2027. MFF”. 

17 COM(2022) 331 final “Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par turpmāko 
rīcību attiecībā uz 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu”. 

18 Īpašais ziņojums 13/2020 “Lauksaimniecības zemes bioloģiskā daudzveidība: KLP maksājumi 
nav apturējuši tās samazināšanos”. 

19 Eiropas Komisija, “Biodiversity tracking methodology for each programme 2021.–2027.”.  
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Dzimumu līdztiesība 

1.33. Pastāv standarti ar dzimumu līdztiesību saistītu izdevumu izsekošanai. ESAO 
Attīstības palīdzības komiteja (DAC) ir izstrādājusi dzimumu līdztiesības marķierus 
attiecīgo izdevumu izsekošanai un obligātos kritērijus, kas jāizpilda, lai iegūtu vienu no 
trim izmantotajiem vērtējumiem (0 punkti, 1 punkts un 2 punkti). Eiropas Dzimumu 
līdztiesības institūts (EIGE) ir izstrādājis rīku, lai izsekotu resursu piešķīrumus dzimumu 
līdztiesībai ES fondos. EIGE rīkam ir izstrādāti trīs iespējamie koeficienti (100 %, 40 % 
un 0 %), kas ir līdzīgi kā klimata un bioloģiskās daudzveidības metodoloģijām. EIGE 
atsaucas arī uz “0 %*”, ko izmanto projektiem, kuri pirms koeficienta piešķiršanas 
jāanalizē sīkāk. Kopīgo noteikumu regulā20 ir paredzēti trīs kodi dzimumu līdztiesības 
novērtēšanai, izmantojot tādus pašus koeficientus, kādi izmantoti EIGE rīkā. 

1.34. Komisija ir izstrādājusi dzimumu līdztiesības izdevumu mērīšanas 
izmēģinājuma metodoloģiju, kurā ir atsauce uz iepriekš minētajiem ESAO un EIGE 
rīkiem. Izmēģinājuma metodoloģija piedāvā vērtējumu, kas jāpiemēro budžeta 
intervencēm. Vērtējumi atspoguļo to, cik lielā mērā ES budžeta intervence ir vērsta uz 
dzimumu līdztiesības jomu. Izmantotā pieeja ir līdzīga vecajai klimatrīcības 
apsekošanas metodoloģijai, nevis uzlabotajai pieejai, kuras pamatā ir sagaidāmā 
ietekme (sk. 1.28. punktu). 

1.35. Komisija piešķir šādus vērtējumus: 

o 2 punkti: intervences pasākumiem, kuru galvenais mērķis ir uzlabot dzimumu 
līdztiesību; 

o 1 punkts: intervences pasākumiem, kuros dzimumu līdztiesība ir svarīgs un 
apzināts mērķis, bet ne galvenais intervences iemesls; 

o 0 punkti: intervences pasākumiem, kas nav mērķtiecīgi un ievērojami neveicina 
dzimumu līdztiesību; 

o 0* punkti: intervences pasākumiem, kuri var ietekmēt dzimumu līdztiesību, bet 
kuros Komisija patlaban nespēj novērtēt šo ietekmi. Komisija atjauninās 
vērtējumu 0* punkti intervences pasākumam, to attiecīgi mainot uz 0 punkti, 
1 punkts vai 2 punkti, kad būs pieejama pietiekama informācija. 

                                                      
20 Regula (ES) 2021/1060, I pielikums, 7. tabula; 01 “Mērķtiecīga dzimumu līdztiesības aspekta 

veicināšana” (koeficients 100 %); 02 “Dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana” 
(koeficients 40 %); 03 “Dzimumu neitralitāte” (koeficients 0 %). 
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1.36. Novērtēšanas kritēriji, ko Komisija izmanto šo vērtējumu piešķiršanai, 
neatbilst ESAO dzimumu līdztiesības marķieriem21 izmantoto punktu piešķiršanas 
minimālajiem kritērijiem vai obligātajām prasībām, kuras izmanto EIGE rīks, kas 
izstrādāts, lai ES līdzekļos izsekotu dzimumu līdztiesībai piešķirtos resursus22. Konkrēti, 
ESAO un EIGE kā obligāto kritēriju prasītu dzimumspecifiskus mērķus vai rādītājus, kas 
sadalīti pēc dzimuma, bet Komisija tos neiekļauj savā izmēģinājuma metodoloģijā. 

1.37. Atšķirībā no EIGE rīka un KNR Komisijas izmēģinājuma metodoloģija neietver 
koeficientus. Turklāt tajā nav ņemta vērā iespējamā negatīvā ietekme: tajā apsvērts, 
vai intervences pasākumi samazina dzimumu nevienlīdzību, bet ne risks, ka tie varētu 
to palielināt. 

Digitālā pārkārtošanās 

1.38. Iestāžu nolīgumā nav ietverta prasība izsekot kopējiem izdevumiem saistībā 
ar digitālo prioritāti (sk. 1.14. punktu), un Komisija to nedara. ESAO23 uzskata, ka būtu 
jāseko progresam, kas panākts horizontālo prioritāšu integrēšanā vertikālajos politikas 
pasākumos, un ka būtu jānosaka ar to saistītie snieguma mērķrādītāji 
(sk. 1.18. punktu). 

IAM 

1.39. Budžeta projekta apkārtrakstā saistība ar 2022. un 2023. gadu BUDG ĢD 
aicināja pārējos ģenerāldirektorātus (ĢD) noteikt, kā IAM ir saistīti ar izdevumu 
programmām, sniedzot aprakstu par to, kā programmas darbības veicināja IAM 
sasniegšanu; bija jāizmanto vismaz viens ilustratīvs piemērs (sk. 2.52. punktu). 
Ģenerāldirektorātiem bija arī jānosaka, kuri programmas rādītāji ir būtiski IAM 
sasniegšanai (sk. 1.47. punktu). 

                                                      
21 https://www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm 

22 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-budgeting/tracking-system 

23 ESAO, Mainstreaming cross-cutting issues, 7 Lessons from DAC Peer Reviews, un 
Strengthening climate resilience.Guidance for Governments & Development Co-operation. 
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1.40. Komisija 2020. gadā paziņoja24, ka tā pēta iespēju izstrādāt IAM izdevumu 
izsekošanas metodoloģiju ES budžetam. Šāda metodoloģija vēl nav ieviesta. Komisijas 
izmēģinājuma projektā par šķērsgriezuma rādītājiem nav iekļauti IAM 
(sk. 1.50. punktu). 

  

                                                      
24 SWD(2020) 400 final, Komisijas dienestu darba dokuments “ANO ilgtspējīgas attīstības 

mērķu sasniegšana — visaptveroša pieeja”. 
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Ziņošana par horizontālo politikas 
prioritāšu sasniegšanu 
1.41. Izdevumu izsekošana izdevumu programmās, kas attiecas uz horizontālajām 
prioritātēm, ir snieguma ziņošanas sistēmas svarīgs elements (1.18. punkts). Ar šādiem 
izdevumiem sasniegto tiešo rezultātu un koprezultātu noteikšana ir papildu un 
sarežģītāks solis. Mēs pārbaudījām, kā Komisija konstatēja šādus rezultātus un ziņoja 
par tiem. 

Gada pārvaldības un snieguma ziņojumā ir iekļauti pārāk 
pozitīvi secinājumi par progresu, kas panākts virzībā uz 
integrēšanas mērķrādītājiem 

1.42. Gada pārvaldības un snieguma ziņojumā Komisija atskaitās par ES budžeta 
pārvaldību (sk. 1.3. punktu). Gan gada pārvaldības un snieguma ziņojumā, kurā iekļauts 
programmas darbības rezultātu pārskats (PPO), gan programmu pārskatos ziņots par 
izdevumu programmu mērķiem, kas noteikti nozaru tiesību aktos. Atsevišķās iedaļās, 
tostarp pielikumā, kurā apkopotas horizontālās prioritātes 2021. gadam, dokumenti 
aptver arī dažādus transversālus mērķus. 

1.43. Gada pārvaldības un snieguma ziņojuma I sējumā mēs konstatējām 
gadījumus, kad paziņotie secinājumi bija pārāk pozitīvi: 

o Komisija ziņoja, ka galvenie visaptverošie ES politikas mērķi ir pilnībā iekļauti 
ES budžeta programmās. Tomēr mēs konstatējām ievērojamas atšķirības starp 
klimatu un bioloģisko daudzveidību salīdzinājumā ar dzimumu līdztiesību 
(sk. 1.2. attēlu); 

o Komisija ziņoja, ka klimata izdevumu izsekošanas metodoloģija ir konsekventi 
atjaunināta un nostiprināta visos galvenajos pamataktos. Tomēr bija ievērojamas 
aptuvenas vērtības, kuras Komisija nebija pilnībā paskaidrojusi (sk. 2.24. punktu); 

o Komisija ziņoja, ka bioloģiskās daudzveidības izdevumu izsekošanai izmantotā 
metodoloģija lielā mērā ir atjaunināta līdzīgi kā klimata jomā. Tomēr jaunā 
metodoloģija attiecībā uz KLP vēl nebija pieejama (sk. 1.32. punktu); 
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o Komisija ziņoja, ka lielākajai daļai ES budžeta ir potenciāls dot pozitīvu ieguldījumu 
dzimumu līdztiesības veicināšanā. Mēs atzīmējam, ka tikai 11 no 47 programmām 
deklarēja summas, kas dod ieguldījumu dzimumu līdztiesībā, ar vērtējumu 
2 punkti vai 1 punkts; kopā šāda summa līdz 2021. gada beigām bija 
12 miljardi EUR jeb 5 % no saistībām (sk. 2.39.–2.43. punktu). 

1.44. Gada pārvaldības un snieguma ziņojuma pielikumā, kurā aplūkotas 
horizontālās prioritātes, mēs konstatējām turpmāk minēto. 

o Attiecībā uz klimatu Komisija aprēķināja, ka 2021. gadā no ES budžeta bija 
finansēti ar klimatu saistīti intervences pasākumi aptuveni 138 miljardu EUR 
apmērā, kas ir 32 % no kopējā budžeta. Komisija atjaunināja savus aprēķinus par 
ieguldījumiem klimata jomā iepriekšējai DFS un ziņoja, ka laikposmā no 2014. līdz 
2020. gadam ES ir iztērējusi 221 miljardu EUR jeb 20,6 % no sava kopējā 
daudzgadu budžeta ar klimatu saistītiem pasākumiem. Nesenā revīzijā mēs 
secinājām, ka izdevumus klimata jomā Komisija bija norādījusi par vismaz 
72 miljardiem EUR lielākus25. Saskaņā ar ERP iepriekšējo ziņojumu 
konstatējumiem mēs secinājām, ka aplēstā summa arī 2021. gada aprēķinos ir 
pārāk liela (sk. 2.15. punktu). 

o Attiecībā uz dzimumu līdztiesību Komisija izskaidroja savu izmēģinājuma 
metodoloģiju ar dzimumu līdztiesību saistīto izdevumu mērīšanai un iepazīstināja 
ar programmu sadalījumu, pamatojoties uz intervences pasākumiem piešķirto 
maksimālo punktu skaitu. Gada pārvaldības un snieguma ziņojumā Komisija ESF+ 
programmai piešķīra 1 punktu, lai gan paziņotais ieguldījums dzimumu līdztiesībā 
bija 0 EUR. Arī programmas pārskatā šī programma saņēma vērtējumu 0* punkti. 

                                                      
25 Īpašais ziņojums 09/2022 “Klimata izdevumi 2014.–2020. gada ES budžetā: nav tik lieli, kā 

ziņots”. 
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Ir maz informācijas par to, vai izdevumi patiešām sekmē 
vairākas prioritātes vienlaikus 

1.45. PPO ir iekļauta iedaļa ar aprēķiniem par ieguldījumiem klimata, bioloģiskās 
daudzveidības un dzimumu līdztiesības jomā. Mēs apkopojām šo informāciju par katru 
DFS kategoriju. Integrēšanai ir raksturīgi, ka programmas vienlaikus sniedz ieguldījumu 
vairākās prioritātēs. Komisija norāda26, ka, lai izvairītos no izdevumu dubultas uzskaites 
par transversālajām politikas prioritātēm, dažādiem mērķiem iztērēto naudu nevar 
vienkārši summēt. Gada pārvaldības un snieguma ziņojumā nav izskaidrota sinerģija 
starp klimatu, bioloģisko daudzveidību un dzimumu līdztiesību. 2. nodaļā mēs 
sniedzam piemērus par sinerģiju starp prioritātēm. 1.4. attēlā potenciālās 2021. gada 
ES budžeta iemaksas izvēlētās horizontālās politikas jomās ir salīdzinātas ar kopējo 
pieejamo finansējumu katrai DFS kategorijai. 

  

                                                      
26 SWD(2022) 225 final, Komisijas dienestu darba dokuments “Climate Mainstreaming 

Architecture in the 2021.–2027. MFF”. 
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1.4. attēls. Paziņotās potenciālās ES 2021. gada budžeta iemaksas 
atlasītajās horizontālajās prioritātēs 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem. 
* Ieguldījums dzimumu līdztiesības jomā 2. izdevumu kategorijā ietver NextGenerationEU aizdevumus
(154 miljardi EUR).
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Paziņotās 2021. gadā uzņemtās saistības 
attiecībā uz:

- bioloģisko daudzveidību
- klimatu

- dzimumu līdztiesību

Budžets Saistības

Budžets Saistības

Budžets Saistības
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Budžets Saistības

Budžets Saistības

Kopā
33,8
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368,3
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84,0

Kopā
0,8

Kopā
1,2

Kopā
19,0

1. Vienotais tirgus, inovācija un digitālā joma

2. Kohēzija, noturība un vērtības

3. Dabas resursi un vide (piecas programmas)

4. Migrācija un robežu pārvaldība (divas programmas)

5. Drošība un aizsardzība (četras programmas)

6. Kaimiņvalstis un pasaule (septiņas programmas)

DFS kategorijai pieejamie 
līdzekļi
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Esošie programmu snieguma rādītāji var nodrošināt būtisku 
informāciju par horizontālajām prioritātēm 

1.46. Savā 2021. gada paziņojumā par ES budžeta snieguma satvaru27 Komisija 
norādīja, ka tās mērķis ir integrēt informāciju par sniegumu no visa ES budžeta, lai 
izveidotu visaptverošu priekšstatu par budžeta sniegumu kopumā. Komisija apņēmās 
strādāt, lai panāktu labāku izpratni par to, kā ES programmas var visefektīvāk veicināt 
transversālo politikas mērķu sasniegšanu. 

1.47. Budžeta ģenerāldirektorāta pamatnostādnēs, kas adresētas citiem Komisijas 
dienestiem, lai sagatavotu 2022. un 2023. gada budžeta projektus, bija ietverti 
norādījumi par programmu snieguma rādītāju sasaisti ar horizontālajām prioritātēm: 
klimatu, bioloģisko daudzveidību, tīru gaisu, dzimumu līdztiesību, migrāciju, digitālo 
pārkārtošanos, jaunatni un maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Varēja aprakstīt 
arī to, kā minētie rādītāji palīdz sasniegt jebkuru no 17 IAM. 

1.48. Mēs pārbaudījām šo rādītāju klasifikāciju no atlasītām izdevumu 
programmām 2022. un 2023. gadam (sk. 1.5. attēlu). Kopumā mēs konstatējām, ka 
Komisijas dienesti konsekventi un precīzi klasificēja rādītājus. Visās programmās bija 
iekļauti daži rādītāji, kas saistīti ar izvēlētajām horizontālajām prioritātēm. Mēs 
analizējām, cik liels skaits rādītāju mūsu atlasīto programmu PPO bija saistīti ar 
horizontālajām prioritātēm. Mēs konstatējām, ka gandrīz puse radītāju ar tām bija 
saistīti (47 %, 35 no 75). Komisija strādā pie izmēģinājuma projekta, lai izstrādātu 
metodoloģiju to rādītāju apkopošanai, kas saistīti ar horizontālajām prioritātēm, un 
izmantotu tos, lai mērītu rezultātus un ziņotu par tiem (sk. 1.50. un 1.51. punktu). 

                                                      
27 COM(2021) 366 final, “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par 

snieguma satvaru ES budžetam saskaņā ar DFS 2021.–2027. gadam”. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX%3A52021DC0366


1.5. attēls. Ar horizontālajām prioritātēm saistītie rādītāji atlasītajās 
ES programmās 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem. 

Komisijas snieguma satvars vēl nemēra iznākumu 

1.49. Komisijas Kopīgais pētniecības centrs (JRC) 2016. un 2017. gadā sagatavoja
vairākus ziņojumus par horizontālo politikas prioritāšu snieguma rādītāju izstrādi, 
pievēršoties tādiem jautājumiem kā apkopotie un transversālie programmu rādītāji. 

1.50. Komisija 2019. gadā sāka izmēģinājuma projektu28, lai izstrādātu konceptuālu
satvaru apkopotā iznākuma mērīšanai dažādās programmās attiecībā uz 
nodarbinātību, klimatu un digitalizāciju. Tā iesaistīja ekspertus, lai tie palīdzētu 

28 6. darbseminārs par snieguma rādītājiem. Gatavošanās nākamās DFS sniegumam – gada 
pārskatu galvenie snieguma rādītāji, 2019. gada 25. septembris. 

Revidētās 
programmas 

EJZAF: 12

ESF+: 25

IPA III: 34

LIFE: 28

NDICI – “Eiropa 
pasaulē”: 21

REGIONAL: 44

TPM: 74

EISI – DIGITALIZĀCIJA: 16 

DIGITAL EU: 14

“APVĀRSNIS EIROPA”: 27

Rādītāji sadalījumā pa 
prioritātēm

Klimats: 37

Bioloģiskā 
daudzveidība: 24

Digitalizācija: 31

Dzimums: 31
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2021. gadā. Sagatavojot 2023. gada budžeta projektu, Komisija29 norādīja, ka tā strādā 
pie transversāla rādītāja par klimata pārmaiņu mazināšanu, lai aplēstu dažādo no 
ES budžeta finansēto intervences pasākumu kopējo ietekmi. Ziņojumā par 
turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz 2020. finanšu gada budžeta izpildes 
apstiprināšanu30 Komisija atsaucās arī uz šo izmēģinājuma projektu. 

1.51. Mēs atzīstam, ka horizontālo prioritāšu snieguma satvara izstrāde ir sarežģīta, 
taču uzskatām, ka pašreizējais progress nav pietiekams. Komisija vēl nevērtē izsekoto 
izdevumu iznākumu. Mēs redzējām vienu piemēru, kad ESAO31 atsaucās uz Somijas 
Ārlietu ministriju32, kas bija izdevusi pamatnostādnes par tās transversālo attīstības 
politikas mērķu rezultātu novērtēšanu (sk. 1.4. izcēlumu). 

1.4. izcēlums 

Apkopoto rādītāju izmantošana transversālo mērķu uzraudzībai 

Somijas Ārlietu ministrija 2020. gadā publicēja pamatnostādnes par transversāliem 
mērķiem Somijas attīstības politikā un sadarbībā.  

Somijas attīstības politikas vispārējos rezultātus uzrauga, izmantojot kopējus 
apkopotos rādītājus dažādos attīstības sadarbības instrumentos. Tas ļauj 
visaptveroši ziņot par rezultātiem, apvienojot datus no programmām un dažādiem 
sadarbības veidiem no dažādām pasaules daļām. 

                                                      
29 COM(2022) 400, Draft General Budget of the European Union for the Financial Year 2023. 

Working Document Part I. Programme Statements of operational expenditure. 

30 COM(2022) 331 final “Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par turpmāko 
rīcību attiecībā uz 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu”. 

31 ESAO, Integrating Environmental and Climate Action into Development Co-
operation.Reporting on DAC Members’ High-Level Meeting Commitments, 2021. 

32 Somijas ārlietu ministrija, Theories of Change and Aggregate Indicators for Finland’s 
Development Policy 2020. 
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/wd_i_final_web_v2_kvao22003enn.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0331&qid=1665940536517
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/285905b2-en.pdf?expires=1656173292&id=id&accname=oid040561&checksum=011846F9F6466AED11FCDBA6FECA70C9
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/285905b2-en.pdf?expires=1656173292&id=id&accname=oid040561&checksum=011846F9F6466AED11FCDBA6FECA70C9
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/285905b2-en.pdf?expires=1656173292&id=id&accname=oid040561&checksum=011846F9F6466AED11FCDBA6FECA70C9
https://um.fi/current-affairs/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/suomen-kehityspolitiikan-tuloskartat-ja-indikaattorit-2020
https://um.fi/current-affairs/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/suomen-kehityspolitiikan-tuloskartat-ja-indikaattorit-2020


 

 

Komisija saskaras ar problēmām paziņotās informācijas 
caurskatīšanā 

1.52. BUDG ĢD iekšienē ir īpaša grupa, kas nodarbojas ar “horizontālajām 
prioritātēm” un kas caurskata visu Komisijas dienestu sniegto ievaddatu konsekvenci. 
Mūsu darbs apstiprināja, ka šis pārbaudes process ir uzlabojis ģenerāldirektorātu 
sniegtās informācijas kvalitāti. Tomēr, neraugoties uz šo caurskatīšanu, Komisija 
2022. gada 7. jūnijā publicētajā gada pārvaldības un snieguma ziņojumā konstatēja 
vairākas kodēšanas kļūdas un veica turpmākas korekcijas (sk. 2.14. punktu).  

38



 

 

Pielikumi 

1.1. pielikums. Horizontālo politikas prioritāšu integrēšana 
ietekmes novērtējumos 

Kritēriji Punktu skaits 
Ietekmes novērtējumā izdevumu programmā nav noteikta 
horizontālā prioritāte un nav novērtēta saistītā ietekme un 
riski/iespējas. 

0 – Nepilnīgi integrētas 

Ietekmes novērtējumā ir noteikta horizontālā prioritāte, 
bet saistītās ietekmes un risku/iespēju novērtējums ir 
neskaidrs vai tā nav vispār. 

1 – Daļēji integrētas 

Ietekmes novērtējumā ir noteikta horizontālā prioritāte un 
detalizēti novērtēta saistītā ietekme un riski/iespējas 
(kvalitatīvs/kvantitatīvs novērtējums). 

2 – Integrētas 

 

 
Avots: ERP. 

“APVĀRSNIS EIROPA”

EISI – DIGITALIZĀCIJA

DIGITAL EU

REGIONAL (ERAF)

ESF+

KLP (ELGF un ELFLA)

EJZAF 

LIFE

TPM

NDICI – “Eiropa pasaulē”

IPA III

Klimats

Bioloģiskā daudzveidība
Dzimums

IAM

Digitalizācija

Prioritāte iekļauta

Daļēji iekļauta

Nepilnīgi iekļauta
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1.2. pielikums. Horizontālo politikas prioritāšu integrēšana 
tiesību aktos 

Kritēriji Punktu skaits 
Horizontālā prioritāte tiesību aktos nav minēta. 0 – Nepilnīgi integrētas 
Horizontālā prioritāte ir minēta tiesību aktos vai nu 
apsvērumos, vai starp programmas mērķiem vai 
programmas principiem. 

1 – Daļēji integrētas 

Horizontālā prioritāte ir minēta tiesību aktos vai nu 
apsvērumos, vai starp programmas mērķiem vai 
programmas principiem, un ir rādītāji, kas saistīti ar 
prioritāti. 

2 – Integrētas 

 

 
Avots: ERP. 

  

Prioritāte iekļauta

Daļēji iekļauta

Nepilnīgi iekļauta

Klimats

Bioloģiskā daudzveidība
Dzimums

IAM

Digitalizācija

“APVĀRSNIS EIROPA”

EISI – DIGITALIZĀCIJA

DIGITAL EU

REGIONAL (ERAF)

ESF+

KLP (ELGF un ELFLA)

EJZAF 

LIFE

TPM

NDICI – “Eiropa pasaulē”

IPA III
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1.3. pielikums. Izdevumu mērķi, kas noteikti horizontālajām 
politikas prioritātēm 

Kritēriji Punktu skaits 
Izdevumu programmai nav izdevumu mērķu vai īpaša 
finansējuma horizontālajai prioritātei. 

0 – Nepilnīgi integrētas 

Izdevumu programmai nav izdevumu mērķu, bet ir 
paredzēts īpašs finansējums horizontālajai politikas 
prioritātei. 

1 – Daļēji integrētas 

Izdevumu programmai ir noteikti horizontālās prioritātes 
izdevumu mērķrādītāji, vai arī visa programma sniedz 
ieguldījumu ar īpašu finansējumu horizontālajai politikas 
prioritātei. 

2 – Integrētas 

 

 
Avots: ERP. 

Prioritāte iekļauta

Daļēji iekļauta

Nepilnīgi iekļauta

Klimats

Bioloģiskā daudzveidība
Dzimums

IAM

Digitalizācija

“APVĀRSNIS EIROPA”

EISI – DIGITALIZĀCIJA

DIGITAL EU

REGIONAL (ERAF)

ESF+

KLP (ELGF un ELFLA)

EJZAF 

LIFE

TPM

NDICI – “Eiropa pasaulē”

IPA III
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2. nodaļa 

Komisijas horizontālo politikas prioritāšu 
snieguma satvars 
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Saturs 
Punkts 

Ievads 2.1.–2.3. 

Tvērums un pieeja 2.4.–2.6. 

Klimata un bioloģiskās daudzveidības prioritātes ir 
integrētas snieguma satvarā 2.7.–2.28. 
Neseno ERP revīziju gaitā tika konstatēts, ka ir uzrādīts pārāk 
liels ES budžeta ieguldījums klimata un bioloģiskās 
daudzveidības jomās 2.9.–2.12. 

Nepilnības paziņotajos skaitliskajos datos, kas vēl jānovērš, 
izmantojot Komisijas jauno metodoloģiju 2.13.–2.20. 

Komisija seko līdz izdevumiem, bet paziņotais progress lielā 
mērā balstās uz aplēsēm 2.21.–2.28. 

Ir panākta virzība attiecībā uz dzimumu līdztiesības 
integrēšanu snieguma satvarā 2.29.–2.46. 
ERP revīziju gaitā ir konstatētas nepilnības dzimumu 
līdztiesības aspekta integrēšanā 2.31.–2.32. 

Komisijas pirmajā aplēsē par ES budžeta vispārējo 
ieguldījumu dzimumu līdztiesības veicināšanā bija nepilnības 2.33.–2.43. 

Nav izdevumu mērķrādītāju, un ir tikai daži rādītāji attiecībā 
uz dzimumu līdztiesību 2.44.–2.46. 

Par ES programmu virzību uz ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem pieejamā informācija ir ierobežota 2.47.–2.55. 
ERP iepriekšējā darbā ir konstatēts, ka Komisija neziņo par 
budžeta ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības mērķos 2.49.–2.51. 

Komisija ir sākusi ziņot par saikni starp ES izdevumu 
programmām un IAM 2.52.–2.55. 
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Digitālā pārkārtošanās ir jauna prioritāte 2.56.–2.61. 
Komisija ir sniegusi informāciju par to, kāds ir konkrētu 
programmu ieguldījums digitālās pārkārtošanās jomā 2.58.–2.61. 

Secinājumi un ieteikumi 2.62.–2.68. 

Pielikumi 
2.1. pielikums. Revīzijas kritēriji, kas izmantoti, lai novērtētu 
snieguma satvaru klimata, bioloģiskās daudzveidības, 
dzimuma, IAM un digitālajā jomā 

2.2. pielikums. Ieguldījums klimata jomā 2021. gadā, 
iepriekšējā gada aplēse un tiesību pamataktos noteiktie 
mērķrādītāji 

2.3. pielikums. Ieguldījums klimata jomā 2021. gadā kā 
procentuālā daļa no kopējām saistībām 

2.4. pielikums. Ieguldījums bioloģiskajā daudzveidībā 
2021. gadā un nākotnes aplēses (mljrd. EUR) 

2.5. pielikums. Ieguldījums dzimumu prioritātē 2021. gadā 
atbilstoši piešķirtajam punktu vērtējumam (mljrd. EUR) 
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Ievads 
2.1. Komisijas gada pārvaldības un snieguma ziņojuma pamatā ir vairāki ziņojumi, 
tostarp programmu pārskati, kas pievienoti budžeta projektam attiecībā uz 
47 ES izdevumu programmām 2021.–2027. gada DFS ietvaros. Programmas pārskatā 
par katru programmu ir sniegta visaptveroša informācija par atvēlētajām un 
iztērētajām summām un mērķu sasniegšanā panākto virzību. Šajos pārskatos arī 
sniegta informācija par programmu ieguldījumu ES horizontālajās prioritātēs. 

2.2. Komisijas ģenerāldirektorātiem adresētajos iekšējos norādījumos par budžeta 
sagatavošanu (zināmi kā “budžeta apkārtraksts”1) bija noteikts, ka ir jāsniedz aplēses 
par izdevumiem klimata, bioloģiskās daudzveidības un dzimumu līdztiesības mērķiem 
2021.–2027. gada periodā un piemēri par attiecīgajiem galvenajiem sasniegumiem. 

2.3. 2020. gadā mēs ziņojām, ka programmu pārskatos un gada pārvaldības un 
snieguma ziņojumā ir izklāstīta informācija par ES izdevumu programmu ieguldījumu 
transversālajos mērķos (piemēram, klimats un bioloģiskā daudzveidība). Tomēr mēs 
konstatējām, ka informācija par to ieguldījumu dzimumu līdztiesības un IAM jomā bija 
ierobežota2. 

  

                                                      
1 2023. gada budžeta apkārtraksts. Pastāvīgās instrukcijas, 2021. gada 15. decembris. 

2 2019. gada pārskats par ES budžeta sniegumu. 
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Tvērums un pieeja 
2.4. Šajā nodaļā mēs vērtējam, vai Komisija ir piemērojusi atbilstošu snieguma 
satvaru, lai izmērītu ES budžeta atbalstu 1. nodaļā ietverto programmu3 
transversālajām prioritātēm4 (sk. 1.9. un 1.10. punktu). 

2.5. Papildus tam, lai paļautos uz iepriekšējo revīzijas darbu, mēs novērtējām, vai 
Komisija ir pareizi piemērojusi atbilstošas metodoloģijas, kuras izmanto, lai izsekotu 
izdevumiem par atlasītajām prioritātēm 2021.–2027. gada periodā. Mēs arī vērtējām, 
vai Komisijas sniegtā informācija programmu pārskatos par atlasīto izdevumu 
programmu ieguldījumu horizontālajās politikas prioritātēs bija precīza. Mūsu 
uzmanība bija vērsta uz gada pārvaldības un snieguma ziņojumiem par 2020. un 
2021. gadu. 

2.6. Tāpat kā attiecībā uz 1. nodaļu, mēs atvasinājām savus revīzijas kritērijus no 
attiecīgajiem ES tiesību aktiem un saistībām, kā arī no Komisijas izdotajiem 
norādījumiem un instrukcijām. Mēs izmantojām arī ESAO izstrādātos vispārpieņemtos 
kritērijus (sk. 1.11. punktu un 2.1. pielikumu). 

  

                                                      
3 EISI – Digitalizācija, “DIGITAL EU”, “Apvārsnis Eiropa”, ESF+, REGIONAL, KLP, EJZAF, TPM, 

LIFE, IPA III, NDICI – “Eiropa pasaulē”. 

4 Klimats, bioloģiskā daudzveidība, dzimums, IAM un digitālā joma. 
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Klimata un bioloģiskās daudzveidības 
prioritātes ir integrētas snieguma 
satvarā 
2.7. Šajā iedaļā mēs pievēršamies tam, vai Komisija ir piemērojusi atbilstošu 
snieguma satvaru, lai izmērītu ES budžeta ieguldījumu klimata un bioloģiskās 
daudzveidības mērķos. Mūsu izmantotie kritēriji un mūsu vispārējais novērtējums ir 
parādīti 2.1. attēlā. 

2.1. attēls. Snieguma satvars klimata un bioloģiskās daudzveidības jomā 

Klimats Vispārējais 
novērtējums: 

Bioloģiskā 
daudzveidība 

 
 

 
Kopumā mēs secinājām, ka klimata un bioloģiskās 

daudzveidības jomas ir iekļautas Komisijas 
snieguma satvarā. 

  

Komponents Novērtējums Kritēriji 

Politiskās saistības 
augstākajā līmenī 

 Uz prioritāti attiecas iestāžu nolīgums un iestāžu sadarbība 
budžeta jautājumos. 

Izmērāmi mērķi un 
rādītāji  Daudzām programmām ir ar šo prioritāti saistīti mērķi un rādītāji. 

Augsta līmeņa 
iznākuma 
mērķrādītāji 

 Izdevumu mērķrādītāji ir noteikti regulā, vai arī ir izvirzīts mērķis 
noteikt procentuālo daļu no gada izdevumiem. 

Izsekošanas 
metodoloģija  Komisija izstrādāja metodoloģiju attiecīgo izdevumu mērīšanai 

programmas līmenī. 
Pārskatatbildības 
nodrošināšana ar 
ziņojumu starpniecību 

 Komisija sniedza precīzu un ticamu informāciju gada pārvaldības 
un snieguma ziņojumā, programmu darbības rezultātu pārskatā un 
programmu pārskatos. 

 

 Ieviests 

 Daļēji ieviests 

Avots: ERP. 
Piezīme. Mūsu vērtēšanas kritēriji plašāk paskaidroti 2.1. pielikumā. 

2.8. Iestāžu nolīgums par DFS 2021.–2027. gadam aptver gan klimata, gan 
bioloģiskās daudzveidības prioritātes, kas ir iekļautas daudzās programmās ar mērķu, 
rādītāju un izdevumu mērķrādītāju starpniecību. Mēs novērtējām Komisijas izstrādātās 
metodoloģijas attiecīgo izdevumu mērīšanai programmu līmenī. Turpmākajās iedaļās 
parādīts, ka paziņotajos izdevumos ir dažas neprecizitātes. 
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Neseno ERP revīziju gaitā tika konstatēts, ka ir uzrādīts pārāk 
liels ES budžeta ieguldījums klimata un bioloģiskās 
daudzveidības jomās 

2.9. Mūsu nesenākajā revīzijā par klimata prioritātes integrēšanu5 tika konstatēts, 
ka attiecībā uz 2014.–2020. gada DFS Komisija bija norādījusi pārāk lielus izdevumus, jo 
ne visi paziņotie izdevumi bija saistīti ar klimatu. Mēs ziņojām, ka koeficienti, kas 
piemēroti klimata izdevumu izsekošanai, ne vienmēr bija reālistiski un ka potenciālā 
negatīvā ietekme netika ņemta vērā. 

2.10. Komisija 2021. gada jūnijā ziņoja, ka “ES 20,1 % no tās 2014.–2020. gada 
budžeta jeb 216 miljardus EUR iztērēja klimata pārmaiņu apkarošanai, tādējādi 
sasniedzot 20 % mērķrādītāju”6. Mēs 2022. gada maijā ziņojām, ka dažos gadījumos 
nebija pierādījumu, kas pamatotu ES izdevumu ieguldījumu klimata jomā, savukārt 
citos gadījumos ieguldījums bija novērtēts par augstu. Mūsu veiktā analīze liecināja, ka 
Komisija bija nepamatoti iegrāmatojusi aptuveni 72 miljardus EUR kā klimata 
izdevumus. Komisija 2022. gada jūnijā norādīja, ka “jaunākā pieejamā informācija 
liecina, ka laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ar klimatu saistītiem pasākumiem ES ir 
atvēlējusi 221 miljardu EUR jeb 20,6 % no sava kopējā daudzgadu budžeta”7. 

2.11. Ziņojumu sagatavošanā Komisija parasti balstās uz plānotajām summām vai 
summām, par kurām uzņemtas saistības. 2019. gadā mēs ziņojām, ka šādos gadījumos 
paziņotās summas ir “uzpūstas”, jo pieskaitīti līdzekļi, kas vēl nav izlietoti vai izmaksāti 
(piemēram, projektu kavējumu, novēlotu maksājumu vai projektu nepietiekamas 
sagatavotības dēļ)8. 2018. gada ziņojumā mēs konstatējām ietekmi, kāda tam bija 
2007.–2013. gada periodā9, kad katrs ceturtais budžeta eiro nebija ieguldīts. 

                                                      
5 Īpašais ziņojums 09/2022 “Klimata izdevumi 2014.–2020. gada ES budžetā: nav tik lieli, kā 

ziņots”. 

6 Eiropas Komisijas Budžeta ģenerāldirektorāts, Annual management and performance report 
for the EU budget. Financial year 2020. Volume 1, Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 
2021. 

7 Eiropas Komisijas Budžeta ģenerāldirektorāts, Annual management and performance report 
for the EU budget. Financial year 2021. Volume I, Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 
2022. 

8 Īpašais ziņojums 19/2019“INEA: ieguvumi ir sniegti, bet jānovērš EISI trūkumi”, IV punkts. 

9 Īpašais ziņojums 17/2018 “Komisijas un dalībvalstu darbības 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda pēdējos gados palielināja līdzekļu apguvi, bet nekoncentrējās uz rezultātiem”. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_09/SR_Climate-mainstreaming_LV.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/36754994-ce4a-11eb-ac72-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/36754994-ce4a-11eb-ac72-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/44eeff28-ede5-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-264631114
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/44eeff28-ede5-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-264631114
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_19/SR_INEA_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_LV.pdf


2.12. Saistībā ar bioloģiskās daudzveidības integrēšanu10 2020. gadā mēs ziņojām,
ka Komisija ir par augstu novērtējusi izdevumus bioloģiskajai daudzveidībai. Tāpat kā 
klimata izdevumu gadījumā, Komisija neseko līdzi un nekompensē izdevumus no 
shēmām, kas varētu negatīvi ietekmēt lauksaimniecības zemes bioloģisko 
daudzveidību. 

Nepilnības paziņotajos skaitliskajos datos, kas vēl jānovērš, 
izmantojot Komisijas jauno metodoloģiju 

2.13. Komisija ziņoja, ka no ES budžeta 2021. gadā tika atbalstīti ar klimatu saistīti
pasākumi aptuveni 138 miljardu EUR vērtībā un ar bioloģisko daudzveidību saistīti 
pasākumi aptuveni 18 miljardu EUR vērtībā. Mūsu atlasīto ES izdevumu programmu 
ieguldījums abās prioritātēs ir parādīts 2.2. attēlā (sk. 2.2. pielikumu
un 2.4. pielikumu). Kopumā tās ieguldīja 29,2 miljardus EUR klimata mērķos un 
11,9 miljardus EUR bioloģiskās daudzveidības mērķos. 

10 Īpašais ziņojums 13/2020 “Lauksaimniecības zemes bioloģiskā daudzveidība: KLP maksājumi 
nav apturējuši tās samazināšanos”, 33., 34. un 35. punkts. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_13/SR_Biodiversity_on_farmland_LV.pdf


 

 

2.2. attēls. Revidēto programmu ieguldījums klimata un bioloģiskās 
daudzveidības jomā 2021. gadā 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem. 

2.14. KLP dod vislielāko ieguldījumu no ES budžeta gan klimata, gan bioloģiskās 
daudzveidības mērķu sasniegšanā. Pēc tam, kad 2022. gada 7. jūnijā bija publicēts 
2021. gada pārvaldības un snieguma ziņojums, Komisija konstatēja kļūdas 
horizontālajām prioritātēm paziņotajās summās, tostarp pārrakstīšanās kļūdu, kuras 
dēļ KLP ieguldījums klimata mērķos bija pārvērtēts par 8,8 miljardiem EUR. Komisija 
2022. gada 11. jūlijā11 izdeva koriģētu gada pārvaldības un snieguma ziņojumu, kurā 
tika ziņots, ka KLP 2021. gadā bija ieguldījusi 17,2 miljardus EUR klimata mērķos un 
9,9 miljardus EUR bioloģiskās daudzveidības mērķos. 

                                                      
11 COM(2022) 401 final/2: Gada pārvaldības un snieguma ziņojums, II sējums, pielikumi pēc 

labojuma pieņemšanas 2022. gada 11. jūlijā un to korekciju saraksts, kas 2022. gada 
11. jūlijā tika veiktas programmas darbības rezultātu pārskata tīmekļa vietnē pēc gada 
pārvaldības un snieguma ziņojuma pieņemšanas 2022. gada 7. jūnijā.  

2021. gada saistības

2021. gada saistības
attiecībā uz divām 

prioritātēm

Klimats 
29,2

(mljrd. EUR)

Bioloģiskā 
daudzveidība 

11,9

EISI – DIGITALIZĀCIJA: 4,5

DIGITAL EU: 1,2

EJZAF: 0,1

ESF+: 0,1

“APVĀRSNIS EIROPA”: 13,6

IPA III: 1,6

LIFE: 0,7

NDICI – “Eiropa pasaulē”: 
10,8

REGIONAL: 0,3

TPM: 0,01

KLP: 57,4
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ampr_2021_-_volume_2_2022_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/ppo_website_corrections.pdf


 

 

2.15. Mūsu Īpašajā ziņojumā 09/2022 secināts, ka klimata izdevumi 2014.–
2020. gadā nebija tik lieli, ka ziņoja Komisija12. Mēs atzīmējam, ka Komisija ir 
atjauninājusi metodoloģiju ar klimatu saistīto izdevumu izsekošanai (sk. 1.28. punktu) 
attiecībā uz pašreizējo DFS. Pēc 2014.–2020. gada KLP noteikumu pagarināšanas līdz 
2022. gadam13 Komisija šo jauno metodoloģiju 2021. gada KLP nepiemēroja, tās vietā 
izmantojot iepriekšējo. Piemērojot to pašu metodoloģiju, kuru izmantojām Īpašajā 
ziņojumā 09/2022, mēs aprēķinājām, ka Komisijas paziņotā summa (17,2 miljardi EUR) 
ir pārspīlēta par 8,9 miljardiem EUR. 

2.16. 2020. gadā mēs ziņojām, ka Komisijas sekošana līdzi KLP izdevumiem 
bioloģiskās daudzveidības jomā nebija uzticama14. Pakārtoto datu trūkuma dēļ mēs 
nespējām aprēķināt summu, par kādu šie izdevumi bija pārspīlēti, kā mēs to izdarījām 
attiecībā uz klimata jomas izdevumiem. 

2.17. Pastāv skaidras sinerģijas starp darbībām, kas iegulda gan klimatā, gan 
bioloģiskajā daudzveidībā (sk. 1.45. punktu). Tas ir raksturīgs integrēšanai. Tomēr 
Komisija ziņo par KLP ieguldījumu katrā prioritātē atsevišķi un īpaši nenorāda uz 
programmas izdevumiem, kas ieguldīti vairāk nekā vienā prioritātē. 2.3. attēlā 
parādīts, ka no KLP kopsummas 27,1 miljarda EUR apmērā, kas ieguldīta klimata un 
bioloģiskās daudzveidības jomās, 5,6 miljardi EUR ir paredzēti abām prioritātēm. 

                                                      
12 Īpašais ziņojums 09/2022 “Klimata izdevumi 2014.–2020. gada ES budžetā: nav tik lieli, kā 

ziņots”, 26.–28. punkts. 

13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/2220 (2020. gada 23. decembris), ar ko 
nosaka dažus pārejas noteikumus atbalstam no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 2021. un 2022. gadā. 

14 Īpašais ziņojums 13/2020 “Lauksaimniecības zemes bioloģiskā daudzveidība: KLP maksājumi 
nav apturējuši tās samazināšanos”, 76. punkts. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_09/SR_Climate-mainstreaming_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_09/SR_Climate-mainstreaming_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_09/SR_Climate-mainstreaming_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_09/SR_Climate-mainstreaming_LV.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2220
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_13/SR_Biodiversity_on_farmland_LV.pdf


2.3. attēls. Klimata un bioloģiskās daudzveidības prioritāšu pārklāšanās* 
kopējā lauksaimniecības politikā 

Avots: ERP, pamatojoties uz programmu pārskatiem un Lauksaimniecības un lauku attīstības 
ģenerāldirektorāta (AGRI ĢD) datiem. 
* Programmas izdevumi 100 % sekmēja vienu prioritāti un vienlaikus bija 40 % vai 100 % ieguldījums citā
prioritātē.

2.18. Iestāžu nolīgumā15 ir noteikts, ka Komisijai, aprēķinot DFS ikgadējo izdevumu
ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības mērķos, ir jāņem vērā “starp klimata un 
bioloģiskās daudzveidības mērķiem pastāvošā pārklāšanās”. Līdzīgi noteikumi ir iekļauti 
programmās LIFE16 un NDICI – “Eiropa pasaulē”17, kā arī programmās, uz kurām 
attiecas Kopīgo noteikumu regula18. Ne programmu pārskatos, ne 2021. gada 
pārvaldības un snieguma ziņojumā Komisija neziņoja par pastāvošo klimata un 
bioloģiskās daudzveidības mērķu pārklāšanos. 

15 2020. gada 16. decembra iestāžu nolīgums, II daļa, 16. punkta e) apakšpunkts. 

16 Regula (ES) 2021/783. 

17 Regula (ES) 2021/947. 

18 Regula (ES) 2021/1060. 

1,0

4,6

ELGF

ELFLA

Klimats
17,2

Bioloģiskā daudzveidība
9,9

KLP 2021. gada ieguldījums
klimata un bioloģiskās daudzveidības jomā

21,5

(mljrd. EUR)

Sīkāka informācija par KLP 2021. gada ieguldījumu klimata un 
bioloģiskās daudzveidības jomā  

5,6 miljardi EUR ir 
ieguldīti abās prioritātēs

27,1

7,1

5,3

10,1

4,6

11,6

5,6

4,3
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32020Q1222%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0783
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0947&qid=1661413826770
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060&qid=1661413876583


 

 

2.19. NDICI – “Eiropa pasaulē” un IPA III programmu pārskatos bija norādīts, ka 
bioloģiskajā daudzveidībā ieguldīti attiecīgi 529 miljoni EUR un 33 miljoni EUR. Mēs 
konstatējām, ka 294 miljoni EUR (56 %) un 9,6 miljoni EUR (29 %) no šīm attiecīgajām 
summām arī bija ieguldīti klimata jomā. Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 
gadījumā vairākas darbības iegulda vairākās prioritātēs. Piemēram, divas darbības19 
sniedz 100 % ieguldījumu klimata jomā, vienlaikus veicinot bioloģisko daudzveidību un 
citas prioritātes. Par šo pārklāšanos Komisija konkrēti neziņoja. 

2.20. Programma NDICI – “Eiropa pasaulē” ir labs piemērs tam, kā uzraudzīt un 
ziņot par transversālu ieguldījumu klimatā. Tās programmas pārskatā, kas pievienots 
2021. gada budžeta projektam, ir paziņotas summas, kas ieguldītas klimata pārmaiņu 
pielāgošanai, seku mazināšanai un abos aspektos. Komisija mūs ir informējusi, ka JRC, 
izstrādājot rādītājus ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas īstenošanas uzraudzībai, 
cenšas aplēst šādu pārklāšanos starp DFS izdevumiem bioloģiskās daudzveidības un 
klimata jomā. 

Komisija seko līdz izdevumiem, bet paziņotais progress lielā 
mērā balstās uz aplēsēm  

2.21. Politikas jomās, kurās galvenais uzdevums ir klimata mērķu sasniegšana, 
tiesību pamataktos, kas reglamentē konkrētas izdevumu programmas, ir noteikti 
konkrēti mērķrādītāji attiecībā uz ieguldījumu šajos mērķos (sk. 1.24. punktu). Komisija 
seko līdzi katras programmas gada ieguldījumam (tostarp programmām, kurām nav 
šādu konkrētu mērķrādītāju), sniedzot sīkāku izklāstu programmu pārskatos20, un 
paziņo apkopotus skaitļus budžeta projekta tāmē21. 

                                                      
19 (1) 5. kopa. 1. galamērķis – klimata zinātnes un atbildes pasākumi: 100 % klimats, 36,40 % 

bioloģiskā daudzveidība, 5,10 % tīrs gaiss, 8,03 % digitālā pārkārtošanās. (2) 6. kopa. 
5. galamērķis – zeme, okeāni un ūdens klimatrīcībai: 100 % klimats, 38,40 % bioloģiskā 
daudzveidība, 25,50 % tīrs gaiss, 11,40 % digitālā pārkārtošanās. 

20 COM(2022) 400, Draft General Budget of the European Union for the Financial Year 2023. 
Working Document Part I. Programme Statements of operational expenditure. 

21 SEC(2022) 250 no COM(2022) 400: Statement of Estimates of the European Commission for 
the financial year 2023, 2022. gada jūnijs. 
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/wd_i_final_web_v2_kvao22003enn.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/wd_0_final_web_v4_kvao22002enn.pdf


 

 

2.22. Komisija 2022. gada jūnijā ziņoja, ka ES budžets “ir uz pareizā ceļa”, lai 
sasniegtu vispārējo mērķrādītāju attiecībā uz to ES budžeta un NGEU izdevumu 
īpatsvaru, ar kuriem atbalsta klimatrīcību 2021.–2027. gada periodā (30 %), kā arī 
izdevumu programmu konkrētos mērķrādītājus.  

2.23. Komisija programmu pārskatos vai gada pārvaldības un snieguma ziņojumā 
nesniedz informāciju par faktiskajiem izdevumiem klimata jomā. Klimata izdevumu 
izsekošanas metodoloģija ir balstīta uz ex ante aplēsēm, ar ko budžeta saistībām piešķir 
“ES klimata koeficientus”. Lai novērtētu progresu virzībā uz vispārējo 30 % 
mērķrādītāju 2021.–2027. gada periodā, Komisija aplēsa katras izdevumu programmas 
ieguldījumu klimatrīcībā līdz 2027. gadam. Mūsu pārbaudītajās programmās tā lēsa, ka 
ieguldījums 2021.–2027. gadam būs 32 % no to kopējā budžeta (sk. 2.2. pielikumu). 
2021. gadā, pašreizējās DFS perioda sākumā, to saistību īpatsvars, kas sekmē 
ieguldījumus klimata mērķos tajās pašās programmās, arī bija 32 %, un tas nozīmē, ka 
kopumā virzība ir pareiza, lai sasniegtu 30 % mērķrādītāju 2021.–2027. gada periodā 
(sk. 2.3. pielikumu). 

2.24. 2021. gada jūnijā 2022. gada budžeta projektā Komisija aplēsa katras 
programmas ieguldījumu klimata jomā 2021. gadā. Aplēstais kopējais ieguldījums 
atlasītajās programmās bija 48,2 miljardi EUR. 2022. gada jūnijā Komisija 2023. gada 
budžeta projektā pārskatīja savas 2021. gada aplēses, un pēc tam kopējais ieguldījums 
atlasītajās programmās samazinājās līdz 29,2 miljardiem EUR (sk. 2.2. pielikumu). 
Atšķirība starp diviem gadiem (39 % samazinājums) liecina, ka Komisijas aplēses ietver 
ievērojamus tuvinājumus. Komisija paziņoja, ka tā atjauninās savus skaitliskos datus 
par izdevumiem un aplēstajiem turpmākajiem izdevumiem, tiklīdz dati būs pieejami22. 

2.25. Komisija savas aplēses par ES budžeta ieguldījumu klimata jomā 
turpmākajiem gadiem balsta uz jaunāko informāciju, kas pieejama par katru 
programmu. Rezultātā ir sagatavotas precīzākas aplēses par Komisijas tiešās 
pārvaldības programmām, piemēram, “Apvārsnis Eiropa” un NDICI – “Eiropa pasaulē”, 
kuru pamatā ir pieņemtās darba programmas. Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 
gadījumā mēs atradām labu šādas aplēses piemēru. RTD ĢD aplēsa programmas 
ieguldījumu klimata jomā 2023.–2024. gadam, pamatojoties uz ex ante aplēsēm par tā 
darba programmas ieguldījumu klimata jomā un uz 2022. gada aprīļa beigās 
pieejamajiem izdevumu izsekošanas metadatiem. Pamatojoties uz to, RTD ĢD 
identificēja risku, ka pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa” nesasniegs 35 % 
mērķrādītāju klimata izdevumiem 2023.–2024. gadā. 

                                                      
22 Turpat. 
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Rādītāji, kas attiecas uz klimatu un bioloģisko daudzveidību 

2.26. Programmu pārskatos, kas pievienoti 2023. gada budžeta projektam, ziņots 
par 2021.–2027. gada programmu finansiālo īstenošanu un sniegumu. Daudzu 
programmu īstenošana ir tikai sākusies, un rezultāti vēl nav pieejami. Pamata tiesību 
aktos, kas reglamentē 2021.–2027. gada programmas, ir noteikti to mērķi, kā arī 
rādītāji, ar kuriem mēra un uzrauga virzību uz mērķu sasniegšanu. Komisija ir apzinājusi 
riskus un ierobežojumus rādītāju datu izmantošanā un interpretācijā. 

2.27. Kā paskaidrots 1. nodaļā (sk. 1.48. punktu), mūsu pārbaudītajās programmās 
bija iekļauti daži rādītāji, kas saistīti ar atlasītajām horizontālajām politikas prioritātēm, 
un Komisija strādā pie izmēģinājuma projekta, kurā izstrādās metodoloģiju ar 
horizontālajām prioritātēm saistīto rādītāju apkopošanai. Piemēri dažādu programmu 
rādītājiem, kas attiecas uz klimatu, ir sniegti 2.1. tabulā, un 2.2. tabulā ir minēti 
piemēri dažādu programmu rādītājiem, kas attiecas uz bioloģisko daudzveidību. 

2.28. Mēs konstatējām, ka reģionālās politikas programmu pārskatā ir skaidri 
izklāstīta saikne starp programmas sniegumu un tās ieguldījumu klimata mērķos. Tajā ir 
skaidri minēti 10 programmas rādītāji23, kas attiecas uz klimatu. Pārskatā secināts: 
“Kopumā ar klimatu saistīto rādītāju sniegumu var raksturot kā apmierinošu,” 
pamatojoties uz mēreno vai spēcīgo tendenci 2023. gada mērķrādītāju sasniegšanas 
ziņā. 

2.1. tabula. Piemēri dažādu programmu rādītājiem, kas attiecas uz 
klimatu 

ES finansēšanas 
programma Rādītāja nosaukums Rādītāja 

veids Datu biežums 

TPM 
Uzņēmumi, kas tiek atbalstīti, lai 
palīdzētu samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisiju 

Tiešie 
rezultāti Reizi gadā 

REGIONAL 
(ERAF) Papildu saražotā atjaunojamā enerģija Koprezultāts Pirmie dati būs 

2026. gadā 

LIFE 
Iedzīvotāji, kas gūst labumu no tā, ka 
samazinās viņu neaizsargātība pret 
klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi 

Ietekme Reizi gadā 

Avots: ERP, pamatojoties uz programmu pārskatiem. 

                                                      
23 4., 5. un 7. konkrētā mērķa rādītāji. 
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2.2. tabula. Piemēri dažādu programmu rādītājiem, kas attiecas uz 
bioloģisko daudzveidību  

ES finansēšanas 
programma Rādītāja nosaukums Rādītāja veids Datu biežums 

LIFE 

Projektu skaits, tostarp stratēģiskie 
dabas projekti, īstenošanas plāns, 
stratēģijas vai rīcības programmas 
dabas un bioloģiskās daudzveidības 
integrēšanai 

Tiešie 
rezultāti Reizi gadā 

EJZAF 

Darbības, kas veicina labu vides 
stāvokli, tostarp dabas 
atjaunošanu, saglabāšanu, 
ekosistēmu aizsardzību, bioloģisko 
daudzveidību, dzīvnieku veselību 
un labturību 

Koprezultāts Reizi gadā 

NDICI – “Eiropa 
pasaulē” 

Ar ES atbalstu aizsargātā un/vai 
ilgtspējīgi apsaimniekotā jūras, 
sauszemes un saldūdens 
ekosistēmu teritorija 

Koprezultāts Reizi gadā 

Avots: ERP, pamatojoties uz programmu pārskatiem. 
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Ir panākta virzība attiecībā uz dzimumu 
līdztiesības integrēšanu snieguma 
satvarā 
2.29. Šajā iedaļā mēs pievēršamies tam, vai Komisija ir piemērojusi atbilstošu 
snieguma satvaru, lai izmērītu ES budžeta ieguldījumu dzimumu līdztiesībā. Mūsu 
izmantotie kritēriji un mūsu vispārējais novērtējums ir parādīti 2.4. attēlā. 

2.4. attēls. Snieguma satvars dzimumu līdztiesības jomā 

Dzimumu līdztiesība Vispārējais novērtējums: 

 
 Kopumā mēs secinājām, ka dzimumu līdztiesības integrācija ir 

ierobežota un snieguma satvars ir daļēji pabeigts. 

Katra snieguma komponenta novērtējums  

Komponents Novērtējums Kritēriji 

Politiskās saistības 
augstākajā līmenī  Uz prioritāti attiecas iestāžu nolīgums un iestāžu sadarbība budžeta 

jautājumos. 
Izmērāmi mērķi un 
rādītāji  Daudzām programmām ir ar šo prioritāti saistīti mērķi un rādītāji. 

Augsta līmeņa 
iznākuma mērķrādītāji  Izdevumu mērķrādītāji ir noteikti regulā, vai arī ir izvirzīts mērķis 

noteikt procentuālo daļu no gada izdevumiem. 
Izsekošanas 
metodoloģija  Komisija ir izstrādājusi metodoloģiju attiecīgo izdevumu mērīšanai 

programmas līmenī. 
Pārskatatbildības 
nodrošināšana ar 
ziņojumu starpniecību 

 Komisija sniedza precīzu un ticamu informāciju gada pārvaldības un 
snieguma ziņojumā, programmu darbības rezultātu pārskatā (PPO) un 
programmu pārskatos. 

 

 Ieviests 

 Daļēji ieviests 

 Nav ieviests 
Avots: ERP. 
Piezīme. Mūsu vērtēšanas kritēriji plašāk paskaidroti 2.1. pielikumā. 

2.30. iestāžu nolīgums par DFS 2021.–2027. gadam attiecas uz dzimumu līdztiesību, 
un Komisija izstrādāja izmēģinājuma metodoloģiju ar to saistīto izdevumu mērīšanai. 
Izdevumu mērķrādītāja nav, un Komisija vēl nav noteikusi, vai ievērojamam skaitam 
programmu būs kāda ietekme uz dzimumu līdztiesību. Turpmākajās iedaļās parādīts, ka 
pastāv nepilnības ziņojamās informācijas koncepcijā un precizitātē. Tas arī liecina, ka, 
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lai gan dažās programmās ir pēc dzimuma sadalīti rādītāji (t. i., rādītāji sadalījumā pa 
dzimumiem), tos neizmanto ziņošanai vai uzraudzībai. 

ERP revīziju gaitā ir konstatētas nepilnības dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanā 

2.31. Revīzijā par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai24 mēs konstatējām, ka 
ES budžeta ciklā dzimumu līdztiesība netika pienācīgi ņemta vērā. Komisija ir pievērsusi 
maz uzmanības ES politikas virzienu un programmu dzimumaspekta analīzei un ir maz 
izmantojusi pēc dzimuma sadalītus datus un rādītājus. Turklāt programmu pārskatos 
un gada pārvaldības un snieguma ziņojumā Komisija sniedza maz informācijas par 
ES budžeta vispārējo ietekmi uz dzimumu līdztiesību. 

2.32. Mēs konstatējām, ka nebija vienotas sistēmas, pēc kuras izsekot no 
ES budžeta piešķirtos un izmantotos līdzekļus dzimumu līdztiesības jomā 2014.–
2020. gada DFS. Ģenerāldirektorāti izmantoja dažādas metodes, lai aplēstu savu 
programmu ieguldījumu dzimumu līdztiesībā. Tāpēc nebija iespējams aprēķināt kopējo 
ieguldījumu visā ES budžetā, līdz ar to BUDG ĢD nespēja iegūt jēgpilnu vispārēju aplēsi 
par ES budžeta ieguldījumu dzimumu līdztiesībā. 

Komisijas pirmajā aplēsē par ES budžeta vispārējo ieguldījumu 
dzimumu līdztiesības veicināšanā bija nepilnības 

2.33. Dzimumu līdztiesības stratēģijā 2020.–2025. gadam25 Komisija norādīja, ka tā 
2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēmā apsvērs iespēju novērtēt ar dzimumu 
līdztiesību saistītos izdevumus programmu līmenī. Komisija, Padome un Eiropas 
Parlaments 2020. gada novembrī vienojās, ka 2021.–2027. gada daudzgadu finanšu 
shēmā Komisijai būtu jāizstrādā metode katras programmas attiecīgo izdevumu 
mērīšanai26. 

                                                      
24 Īpašais ziņojums 10/2021 “Dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana ES budžetā: laiks 

vārdus pārvērst darbos”. 

25  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai “Savienība, kurā valda līdztiesība: dzimumu līdztiesības 
stratēģija 2020.–2025. gadam”. 

26 2020. gada 16. decembra iestāžu nolīgums. 
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2.34. Lai uzlabotu pārskatatbildību un budžeta pārredzamību, 2021. gada oktobrī 
Padome27 aicināja Komisiju izstrādāt stabilu sistēmu dzimumu līdztiesības atbalstam 
piešķirto un izmantoto līdzekļu izsekošanai un katru gadu ziņot par saistītajiem 
rezultātiem. Tā aicināja Komisiju nodrošināt uzticamas informācijas pieejamību par 
līdzekļiem, kas piešķirti un izmantoti dzimumu līdztiesības veicināšanai programmu 
līmenī 2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēmā. 

2.35. Komisija ir izstrādājusi izmēģinājuma metodoloģiju ar dzimumu līdztiesību 
saistīto izdevumu izsekošanai 2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēmā. 
Sagatavojot 2023. gada budžeta projektu, Komisija izmēģināja šo metodoloģiju visās 
ES finansēšanas programmās. 2023. gada budžeta projektam pievienotajos programmu 
pārskatos Komisija par katru programmu sniedza tabulu, kurā izklāstīts tās ieguldījums 
dzimumu līdztiesībā 2021. gadā. Visas programmas klasificēja gada kopējās saistības, 
pamatojoties uz punktu piešķiršanas sistēmu (sk. 1.35. punktu). Reģionālās politikas 
programmas (REGIONAL) pārskats balstīja ieguldījumu uz “izpildītajām gada saistībām”. 
Tomēr ESF+ programmas pārskatā ieguldījuma pamatā ir “pieņemtie, aplēstie vai 
plānotie gada izdevumi 2021.–2027. gada plānošanas periodam”. Programmas 
“Apvārsnis Eiropa” gadījumā programmas pārskatā ir norādīts, ka joprojām ir jāizstrādā 
metodoloģija, ar ko izsekot darbībām, kas veicina dzimumu līdztiesību.  

2.36. Mēs varējām saskaņot tikai 2021. gadam paziņoto ieguldījumu dzimumu 
līdztiesībā ar paziņotajām saistībām trim28 no 11 pārbaudītajām programmām. Turklāt 
pēc gada pārvaldības un snieguma ziņojuma publicēšanas Komisija veica turpmākus 
labojumus, tostarp skaitliskajos datos, kas attiecas uz dzimumu līdztiesību29. 

2.37. Apkopojums par paziņoto 2021. gada budžeta ieguldījumu dzimumu 
līdztiesībā kopumā, kā arī par Komisijas izmantotajiem kritērijiem ir sniegts 2.5. attēlā. 

                                                      
27 Padomes secinājumi 12829/21. Dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana ES budžetā 

(ERP ĪZ 10/2021), 2021. gada 15. oktobris. 

28 CEF, reģionālā politika un EJZAF. 

29 Korekciju saraksts, kas 2022. gada 20. jūlijā tika veiktas programmas darbības rezultātu 
pārskata tīmekļa vietnē pēc gada pārvaldības un snieguma ziņojuma labojuma pieņemšanas 
2022. gada 11. jūnijā. 
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2.5. attēls. ES budžets un programmas, kas sniedz ieguldījumu dzimumu 
līdztiesībā 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem 2023. gada budžeta projektā. 

2.38. 2023. gada budžeta projektā un gada pārvaldības un snieguma ziņojumā
nebija iekļauta konsolidēta informācija par summām, kas sniedz ieguldījumu dzimumu 
līdztiesībā. Mēs nevarējām salīdzināt Komisijas paziņotos novērtējuma punktus30 ar 
atsevišķo informāciju par katru programmu. 

2.39. Komisija 2023. gada budžeta projektā ziņoja, ka 95 % izdevumu programmu
vai nu sniedza ieguldījumu (vērtējums 1 vai 2), vai, iespējams, sniedza ieguldījumu 
dzimumu līdztiesībā (vērtējums 0*). Komisija secināja, ka, pamatojoties uz pašlaik 
pieejamo informāciju, mazāk nekā 5 % varētu uzskatīt par dzimumneitrālām. 

30 Vērtējums 2 punkti: 5 programmas; 1 punkts: 6 programmas; 0 punkti: 7 programmas; 
0* punkti: 30 programmas. 
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2.40. Komisija apkopoja budžetā iekļautās programmu summas ar vērtējumu 2, 
1 un 0*. Tomēr saskaņā ar Komisijas metodoloģiju vērtējums 0* nozīmē, ka 
programmas ieguldījums dzimumu līdztiesībā ir neskaidrs un būs atkārtoti jāizvērtē. 

2.41. ESAO31 iesaka programmām punktus nepiešķirt, ja to ieguldījums dzimumu 
līdztiesībā ir neskaidrs. Tas ļautu izvairīties no pārpratumiem starp darbībām, kas 
nedod ieguldījumu dzimumu līdztiesībā (vērtējums 0), un darbībām, kuru ieguldījums 
nav zināms (vērtējums 0*). Mēs uzskatām, ka tas, ka Komisija plaši izmanto 0* punktus 
(33 programmas32), nesniedz skaidru informāciju. 

2.42. Mēs pārbaudījām informāciju 2023. gada budžeta projektam pievienoto 
programmu pārskatu 6.4. iedaļā (“Ieguldījums dzimumu līdztiesībā”). Konstatējām, ka 
23 no 47 programmām nebija sniegts pietiekams pamatojums attiecībā uz piešķirto 
punktu skaitu. Trīs programmām nebija sniegts nekāds pamatojums. Vēl 20 gadījumos 
sniegtais pamatojums bija vājš un vispārīgs. No šīm 23 programmām 15 programmās 
nebija nekādu ziņu par ieguldījumu 5. IAM par dzimumu līdztiesību. 

2.43. 2.5. pielikumā ir parādīts 11 atlasīto programmu ieguldījums dzimumu 
līdztiesībā, kas sadalīts pēc vērtējuma (punktu skaita). Astoņām no šīm programmām 
2021. gadā visām to saistībām tika piešķirts vērtējums 0*, bet pārējās programmās 
izmantoja vairākus vērtējumus (2, 1, 0 un 0*). Mēs konstatējām, ka: 

o no astoņām programmām, kurās izmantots tikai vērtējums 0*, trijās33 bija 
paskaidrots, kāpēc vērtējums ir piešķirts, un tikai vienā34 bija norādīts ieguldījums 
5. ilgtspējīgas attīstības mērķī par dzimumu līdztiesību; 

o abās ārējās darbības programmās tika ievērota ESAO metodoloģija, un tajās 
netika izmantots vērtējums 0*. 

                                                      
31 ESAO, Definition and minimum recommended criteria for the DAC gender equality policy 

marker, 2016. gada decembris. 

32 Vienpadsmit programmās tika izmantoti arī citi vērtējumi, bet 22 programmās tika 
izmantots tikai vērtējums 0*. 

33 “DIGITAL EU”, reģionālā politika un ESF+. 

34 LIFE. 
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Nav izdevumu mērķrādītāju, un ir tikai daži rādītāji attiecībā uz 
dzimumu līdztiesību 

2.44. Daudzgadu finanšu shēmā 2021.–2027. gadam ir konkrēti izdevumu 
mērķrādītāji klimata un bioloģiskās daudzveidības darbībām, bet nav līdzīga 
mērķrādītāja dzimumu līdztiesības jomā. 

Rādītāji, kas attiecas uz dzimumu 

2.45. Kā paskaidrots 1. nodaļā (sk. 1.48. punktu), mūsu pārbaudītajās programmās 
bija iekļauti daži rādītāji, kas saistīti ar atlasītajām horizontālajām politikas prioritātēm. 
Piemēri dažādu programmu rādītājiem, kas attiecas uz dzimumu līdztiesību, ir parādīti 
2.3. tabulā. 

2.3. tabula. Piemēri dažādu programmu rādītājiem, kas attiecas uz 
dzimumu līdztiesību 

ES finansēšanas 
programma Rādītāja nosaukums Rādītāja 

veids 
Datu 

biežums 

REGIONAL 
(ERAF) 

Jaunas vai modernizētas bērnu aprūpes un 
izglītības iestāžu spējas 

Tiešie 
rezultāti Reizi gadā 

ESF+ Sasniegtie dalībnieki – bezdarbnieki, 
tostarp ilgstošie bezdarbnieki 

Tiešie 
rezultāti Reizi gadā 

NDICI – “Eiropa 
pasaulē” 

ES finansētās sadarbības, kas veicina 
dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju 
nodrošināšanu sievietēm, īpatsvars 

Ieguldījums Reizi gadā 

Avots: ERP, pamatojoties uz programmu pārskatiem. 

2.46. Dzimumu līdztiesības rādītāji var attiekties uz kvantitatīviem rādītājiem, kuru 
pamatā ir pēc dzimuma sadalīti statistikas dati35. Mēs konstatējām, ka, lai gan uz 
dažiem fondiem attiecās juridiskās prasības sadalīt personas datus pēc dzimuma36, 
programmu pārskatos nebija iekļauta pēc dzimuma sadalīta informācija par rādītājiem 
un to mērķrādītājiem. 

  

                                                      
35 ESAO, DAC Network on Gender Equality. 

36 Piemēram, ESF+ rādītāji, tostarp “Sasniegtie dalībnieki – bezdarbnieki, tostarp ilgstošie 
bezdarbnieki”, ir jāsadala kategorijās – sievietes, vīrieši un nebināras personas saskaņā ar 
I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2021/1057 (2021. gada 24. jūnijs), 
ar ko izveido Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1296/2013. 
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Par ES programmu virzību uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem 
pieejamā informācija ir ierobežota 
2.47. Šajā iedaļā mēs pievēršamies tam, vai Komisija ir piemērojusi atbilstošu 
snieguma satvaru, lai izmērītu ES budžeta ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības mērķos. 
Mūsu izmantotie kritēriji un mūsu vispārējais novērtējums ir parādīti 2.6. attēlā. 

2.6. attēls. Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM) paredzētais snieguma 
satvars 

IAM Vispārējais novērtējums: 

 
 Kopumā mēs secinājām, ka IAM integrācija ir ierobežota un 

snieguma satvars ir daļēji pabeigts. 

Katra snieguma komponenta novērtējums  

Komponents Novērtējums Kritēriji 

Politiskās saistības 
augstākajā līmenī  Uz prioritāti attiecas iestāžu nolīgums un iestāžu sadarbība budžeta 

jautājumos. 
Izmērāmi mērķi un 
rādītāji  Daudzām programmām ir ar šo prioritāti saistīti mērķi un rādītāji. 

Augsta līmeņa 
iznākuma mērķrādītāji  Izdevumu mērķrādītāji ir noteikti regulā, vai arī ir izvirzīts mērķis 

noteikt procentuālo daļu no gada izdevumiem. 
Izsekošanas 
metodoloģija  Komisija ir izstrādājusi metodoloģiju attiecīgo izdevumu mērīšanai 

programmas līmenī. 
Pārskatatbildības 
nodrošināšana ar 
ziņojumu starpniecību 

 Komisija sniedza precīzu un ticamu informāciju gada pārvaldības un 
snieguma ziņojumā, programmu darbības rezultātu pārskatā (PPO) un 
programmu pārskatos. 

 

 Ieviests 

 Daļēji ieviests 

 Nav ieviests 
Avots: ERP. 
Piezīme. Mūsu vērtēšanas kritēriji plašāk paskaidroti 2.1. pielikumā. 
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2.48. Iestāžu nolīgums par DFS 2021.–2027. gadam attiecas uz IAM, un ir vairākas 
programmas ar mērķiem un rādītājiem, kas saistīti ar šo prioritāti. Nolīgumā nebija 
iekļauts izdevumu mērķrādītājs, un Komisija nav izstrādājusi metodoloģiju katras 
programmas attiecīgo izdevumu mērīšanai. Turpmākajās iedaļās parādīts, ka sniegtajā 
informācijā ir neprecizitātes. 

ERP iepriekšējā darbā ir konstatēts, ka Komisija neziņo par 
budžeta ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības mērķos 

2.49. Savā 2019. gada apskatā par ilgtspējas ziņojumu sniegšanu37 mēs 
informējām, ka kopš 2017. gada programmu pārskatos ir iekļauti vispārīgi apraksti 
(nenosakot finansiālās vērtības) par to, kā attiecīgā programma ir devusi ieguldījumu 
ilgtspējīgas attīstības mērķos. Komisija 2018. gadā konstatēja, ka gandrīz katra 
programma bija sniegusi ieguldījumu vienā vai vairākos IAM. 

2.50. Savā apskatā mēs atzinām, ka ilgtspējas ziņu integrēšana Komisijas snieguma 
ziņojumos bija problēma. Tomēr mēs norādījām, ka tas varētu palīdzēt Komisijai 
racionalizēt snieguma rādītājus un labāk saskaņot konkrētos programmu un politikas 
mērķus ar augsta līmeņa vispārējiem mērķiem. 

2.51. Šajā apskatā ir uzsvērts, ka ir vajadzīga visaptveroša ziņošanas sistēma ar 
rādītājiem, kas ļauj kontrolēt faktiskos klimata izdevumus un saistītos rezultātus. Mēs 
uzskatījām, ka šie rādītāji varētu būt būtiski, novērtējot virzību uz IAM klimata jomā. 

Komisija ir sākusi ziņot par saikni starp ES izdevumu 
programmām un IAM 

2.52. Komisijas 2023. gada budžeta apkārtrakstā ģenerāldirektorātiem tika uzdots 
uzskaitīt IAM, kuros to attiecīgās programmas dod ieguldījumu, un sniegt ilustratīvus 
piemērus. 2023. gada budžeta projektā Komisija secināja, ka 2021. gadā 41 programma 
sniedza ieguldījumu vismaz vienā ilgtspējīgas attīstības mērķī. Komisija ir precizējusi tos 
IAM, kurus sekmē katra ES programma, kā arī sniegusi piemērus par tās ieguldījumu. 

                                                      
37 Apskats 07/2019 “Ziņošana par ilgtspēju: ES iestāžu un aģentūru stāvokļa izvērtējums”. 
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2.53. Mēs izskatījām vispārējo informāciju programmu pārskatu 6.5. iedaļā 
(“Ieguldījums ilgtspējīgas attīstības mērķos”) un konstatējām, ka lielākā daļa 
programmu 2021. gadā bija devusi ieguldījumu vismaz vienā ilgtspējīgas attīstības 
mērķī. Atsevišķus IAM vidēji aptvēra viena trešdaļa izdevumu programmu 
(sk. 2.7. attēlu). 

2.7. attēls. Informācija par ilgtspējīgas attīstības mērķiem programmu 
pārskatos 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem. 

2.54. Apmērs, kādā programmu pārskatos bija iekļauta snieguma informācija 
attiecībā uz IAM, ievērojami atšķīrās. Attiecībā uz atlasītajām 11 programmām mēs 
konstatējām, ka (sk. 2.8. attēlu): 

o astoņās programmās bija sniegta finanšu informācija par vismaz vienu no 17 IAM; 

o ESF+, NDICI – “Eiropa pasaulē” un reģionālā politika bija trīs programmas, kas 
sniedza visplašāko finanšu informāciju; 
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o NDICI – “Eiropa pasaulē” un “Apvārsnis Eiropa” bija vienīgās divas programmas, 
kas aptvēra visus 17 IAM. 

2.8. attēls. Nedaudzās programmās bija detalizēta finanšu informācija 
par IAM 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem. 

Rādītāji, kas attiecas uz IAM 

2.55. Kā paskaidrots 1. nodaļā (sk. 1.48. punktu), mūsu pārbaudītajās programmās 
bija iekļauti daži rādītāji, kas saistīti ar atlasītajām horizontālajām politikas prioritātēm. 
Dažādu programmu rādītāji, kas attiecas uz IAM, ir parādīti 2.4. tabulā. 
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2.4. Piemēri dažādu programmu rādītājiem, kas attiecas uz IAM  

ES finansēšanas 
programma Rādītāja nosaukums Rādītāja veids Datu 

biežums 
NDICI – “Eiropa 
pasaulē” 

Tādu izglītojamo skaits, kuri ir iesaistīti 
izglītībā: a) pamatizglītības pirmajā posmā, 
b) pamatizglītības otrajā posmā; un tādu 
personu skaits, kuras ir guvušas labumu 
no ES atbalstītām profesionālās izglītības 
un apmācības /prasmju attīstības 
intervencēm iestādē vai darba vietā 

Tiešie rezultāti Reizi 
gadā 

IPA III Energointensitāte, ko novērtē primārās 
enerģijas un IKP izteiksmē Koprezultāts Reizi 

gadā 
IPA III Nodarbinātības līmenis personām vecumā 

no 20 līdz 64 gadiem Ietekme Reizi 
gadā 

Avots: ERP, pamatojoties uz programmu pārskatiem. 
Piezīme. Šie trīs rādītāji attiecīgi ir būtiski 4. IAM “kvalitatīva izglītība”, 7. IAM “pieejama un tīra enerģija 
“un 8. IAM “pienācīgas kvalitātes nodarbinātība un ekonomikas izaugsme”. 
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Digitālā pārkārtošanās ir jauna 
prioritāte 
2.56. Šajā iedaļā mēs pievēršamies tam, vai Komisija ir piemērojusi atbilstošu 
snieguma satvaru, lai izmērītu ES budžeta ieguldījumu digitālās pārkārtošanās jomā. 
Mūsu izmantotie kritēriji un vispārējais novērtējums ir parādīti 2.9. attēlā. 

2.9. attēls. Snieguma satvars digitālās pārkārtošanās jomā 

Digitālā pārkārtošanās Vispārējais novērtējums: 

 
 Kopumā mēs secinājām, ka digitālās pārkārtošanās integrācija 

ir ierobežota un snieguma satvars joprojām nav izveidots. 

Katra snieguma komponenta novērtējums  

Komponents Novērtējums Kritēriji 

Politiskās saistības 
augstākajā līmenī  Uz prioritāti attiecas iestāžu nolīgums un iestāžu sadarbība budžeta 

jautājumos. 
Izmērāmi mērķi un 
rādītāji  Daudzām programmām ir ar šo prioritāti saistīti mērķi un rādītāji. 

Augsta līmeņa 
iznākuma mērķrādītāji  Izdevumu mērķrādītāji ir noteikti regulā, vai arī ir izvirzīts mērķis 

noteikt procentuālo daļu no gada izdevumiem. 
Izsekošanas 
metodoloģija  Komisija ir izstrādājusi metodoloģiju attiecīgo izdevumu mērīšanai 

programmas līmenī. 
Pārskatatbildības 
nodrošināšana ar 
ziņojumu starpniecību 

 Komisija sniedza precīzu un ticamu informāciju gada pārvaldības un 
snieguma ziņojumā, programmu darbības rezultātu pārskatā (PPO) un 
programmu pārskatos. 

 

 Ieviests 

 Daļēji ieviests 

 Nav ieviests 
Avots: ERP. 
Piezīme. Mūsu vērtēšanas kritēriji plašāk paskaidroti 2.1. pielikumā. 
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2.57. Iestāžu nolīgums par DFS 2021.–2027. gadam neattiecas uz digitālo 
pārkārtošanos. DFS tiesību aktos un iestāžu nolīgumā nav noteikti izdevumu 
mērķrādītāji vai prasīts, ka Komisijai jāseko līdzi izdevumiem. NGEU ievieš digitālo 
pārkārtošanos kā jaunu prioritāti ANM ietvaros. Konkrētāk, tas ietver kritēriju, ka 
vismaz 20 % no katras dalībvalsts kopējām aplēstajām ANM izmaksām būtu jāveicina 
digitālā pārkārtošanās38. 

Komisija ir sniegusi informāciju par to, kāds ir konkrētu 
programmu ieguldījums digitālās pārkārtošanās jomā 

2.58. Tā kā iestāžu nolīgumā digitālā pārkārtošanās nebija iekļauta kā prioritāte, 
kas būtu jāintegrē, Komisija par to neziņoja katra programmas pārskata iedaļā, kurā 
izklāstīts programmas ieguldījums horizontālajās prioritātēs. 

2.59. Tomēr informācija par digitālo pārkārtošanos tika sniegta par programmām 
ar attiecīgiem vispārējiem vai konkrētiem mērķiem. Piemēram, par programmas 
“DIGITAL EU” sasniegumiem tika ziņots gan tās programmas pārskatā, gan gada 
pārvaldības un snieguma ziņojuma II sējumā. 

Rādītāji, kas attiecas uz digitālo pārkārtošanos 

2.60. Kā paskaidrots 1. nodaļā (sk. 1.48. punktu), mūsu pārbaudītajās programmās 
bija iekļauti daži rādītāji, kas saistīti ar atlasītajām horizontālajām politikas prioritātēm. 
Dažādu programmu rādītāji, kas attiecas uz digitālo pārkārtošanos, ir parādīti 
2.5. tabulā. 

  

                                                      
38 Īpašais ziņojums 21/2022 “Komisijas novērtējums par nacionālajiem atveseļošanas un 

noturības plāniem: kopumā atbilstīgs, bet īstenošanas riski saglabājas”. 
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2.5. Piemēri dažādu programmu rādītājiem, kas attiecas uz digitālo 
pārkārtošanos 

ES finansēšanas 
programma Rādītāja nosaukums Rādītāja 

veids Datu biežums 

EISI – 
Digitalizācija 

Jauni savienojumi ar ļoti augstas 
veiktspējas tīkliem 
sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem 
un ļoti augstas kvalitātes savienojumi 
vietējām kopienām 

Koprezultāts Reizi gadā 

REGIONAL 
(ERAF) 

Papildu mājokļi un uzņēmumi, kas 
abonē platjoslas pieslēgumu ļoti augstas 
veiktspējas tīklam 

Koprezultāts Pirmie dati būs 
2026. gadā 

DIGITAL EU Uzņēmumi ar augstu digitālās 
intensitātes vērtējumu Ietekme Reizi gadā 

Avots: ERP, pamatojoties uz programmu pārskatiem. 

2.61. “Eiropa pasaulē” rezultātu satvarā (iepriekš – “ES rezultātu satvars”) ir vairāki 
rādītāji, kas saistīti ar šo prioritāti. Tomēr tie nebija iekļauti NDICI – “Eiropa pasaulē” 
programmas snieguma satvarā, jo tas tika izveidots tikai vēlākā posmā.  
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Secinājumi un ieteikumi 
2.62. Pamatojoties uz 1. nodaļā veikto analīzi, mēs konstatējām, ka klimata, 
bioloģiskās daudzveidības, dzimumu līdztiesības, IAM un digitālās pārkārtošanās 
prioritātes patiešām ir iekļautas atlasītajās izdevumu programmās. Tomēr šīs 
iekļaušanas apmērs dažādās prioritātēs ievērojami atšķiras, un dzimumu līdztiesība ir 
vismazāk integrētā prioritāte (sk. 1.20. punktu). 

2.63. Komisija seko līdzi izdevumiem klimata, bioloģiskās daudzveidības un 
dzimumu līdztiesības jomā. Komisija izstrādāja izmēģinājuma metodoloģiju dzimumu 
līdztiesības izdevumu mērīšanai, taču tā nav tik progresīva kā klimata un bioloģiskās 
daudzveidības izdevumu metodoloģija (sk. 1.25.–1.37. punktu). 

2.64. Tikai klimata mērķim pašlaik ir konkrēti mērķrādītāji attiecībā uz to budžeta 
daļu, kas jāizlieto šim mērķim, un progresa uzraudzību virzībā uz šā izdevumu 
mērķrādītāja sasniegšanu (sk. 1.24. punktu). 

2.65. Komisija 2019. gadā sāka izmēģinājuma projektu, lai izstrādātu konceptuālu 
satvaru apkopoto iznākumu mērīšanai dažādās programmās attiecībā uz 
nodarbinātību, klimatu un digitalizāciju. Mēs atzīstam, ka horizontālo prioritāšu 
snieguma satvara izstrāde ir sarežģīta, taču uzskatām, ka pašreizējais progress nav 
pietiekams (sk. 1.50. un 1.51. punktu). 

1. ieteikums. Horizontālās politikas prioritātes labāk integrēt 
snieguma satvarā 

Ņemot vērā savas pieejas izmaksas un īstenojamību, Komisijai būtu jāuzlabo 
horizontālās politikas prioritāšu integrācija snieguma satvarā, un tas jādara, 

a) ņemot vērā rezultātus, kas iegūti Komisijas izmēģinājuma projektā par snieguma 
rādītājiem, ar kuriem apraksta budžeta izdevumu ietekmi uz horizontālajām 
prioritātēm, un pamatojoties uz secinājumiem, kas radušies pēc attiecīgu 
pasākumu īstenošanas; 

b) pilnveidojot dzimumu prioritātes izdevumu izsekošanas metodoloģiju un stiprinot 
obligātos kritērijus to punktu vērtējuma piešķiršanai, kurus izmanto kā 
ES dzimumu līdztiesības rādītājus, un turpmākajos tiesību aktu priekšlikumos 
programmās iekļaujot dzimumu līdztiesību; 
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c) analizējot, vai, un lemjot, kā izsekot izdevumiem, kuri atbalsta digitālo 
pārkārtošanos un IAM. 

Ieviešanas mērķtermiņš: kad tiek gatavota daudzgadu finanšu shēma periodam pēc 
2027. gada. 

2.66. Katru gadu BUDG ĢD izdod norādījumus – budžeta apkārtrakstu – citiem 
ģenerāldirektorātiem, lai informētu par budžeta projekta sagatavošanu. Komisija 
2022. gada 7. jūnijā publicētajā gada pārvaldības un snieguma ziņojumā konstatēja 
vairākas kodēšanas kļūdas. Dažas no šīm kļūdām bija būtiskas, un Komisija pēc tam 
veica korekcijas (sk. 1.52. un 2.14. punktu). Turklāt mēs uzskatām, ka tika veikti 
nozīmīgi tuvinājumi (sk. 2.24. punktu), kurus Komisija pietiekami nepaskaidroja. 

2.67. Integrēšanai ir raksturīgi, ka programmas vienlaikus sniedz ieguldījumu 
vairākās prioritātēs. Starp dažādām prioritātēm var pastāvēt sinerģijas. Gada 
pārvaldības un snieguma ziņojumā šādas sinerģijas netika izskaidrotas, jo īpaši starp 
klimatu un bioloģisko daudzveidību (sk. 1.45. un 2.17.–2.19. punktu). 

2.68. Kopumā Komisija piemēroja atbilstošu snieguma satvaru, lai izmērītu 
ES budžeta ieguldījumu klimata un bioloģiskās daudzveidības jomā. Snieguma satvars, 
ar kuru mēra budžeta ieguldījumu dzimumu līdztiesībā, ir uzlabojies, bet tam ir 
ierobežojumi, un joprojām ir jāizstrādā sistēmas, ar kurām mērīt budžeta ieguldījumu 
IAM un digitālās pārkārtošanās jomā (sk. 2.8., 2.30., 2.48. un 2.57. punktu). 

2. ieteikums. Uzlabot ziņošanu par horizontālajām politikas 
prioritātēm gada pārvaldības un snieguma ziņojumā un 
programmu pārskatos 

Lai uzlabotu Integrētajā finanšu un pārskatatbildības ziņojumu paketē sniegtās 
informācijas ticamību par horizontālajām politikas prioritātēm gan atsevišķām 
programmām, gan ES budžetam kopumā, mēs iesakām Komisijai: 

a) cik vien iespējams, gada pārvaldības un snieguma ziņojumā norādīt precīzu 
finanšu un nefinanšu informāciju par horizontālajām politikas prioritātēm; 

b) gan gada pārvaldības un snieguma ziņojumā, gan programmu pārskatos ziņot par 
to, kā tiek izmantoti izdevumi, kas vienlaikus palīdz īstenot vairākas horizontālās 
politikas prioritātes, lai labāk uzsvērtu sinerģijas starp šādām politikas jomām un 
izstrādātu savu turpmāko jauno grāmatvedības sistēmu, kas ļaus izsekot 
līdzekļiem; 
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c) gada pārvaldības un snieguma ziņojumā ziņot par kopējiem attiecīgajiem budžeta 
izdevumiem, kas atzīti par tādiem, kuriem ir pozitīva ietekme uz dzimumu 
līdztiesību. 

Ieviešanas mērķtermiņš: gatavojot 2023. gada pārvaldības un snieguma ziņojumu, 
izņemot attiecībā uz turpmāko grāmatvedības sistēmu, kas būtu jāievieš nākamajai 
daudzgadu finanšu shēmai. 
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Pielikumi 

2.1. pielikums. Revīzijas kritēriji, kas izmantoti, lai novērtētu snieguma satvaru klimata, bioloģiskās 
daudzveidības, dzimuma, IAM un digitālajā jomā 

Snieguma komponents Kritēriji Snieguma komponenta novērtējums 

Politiskās saistības augstākajā līmenī 

Šī prioritāte nav integrēta iestāžu nolīgumā, un uz to neattiecas iestāžu sadarbība 
budžeta jautājumos. Nav ieviests 

Šī prioritāte ir integrēta iestāžu nolīgumā, un uz to attiecas iestāžu sadarbība 
budžeta jautājumos. Ieviests 

Izmērāmi mērķi un rādītāji 

Ierobežotā skaitā programmu ir integrēti ar šo prioritāti saistīti mērķi un rādītāji. 
Nav ieviests 

Dažās programmās ir integrēti ar šo prioritāti saistīti mērķi un rādītāji. 
Daļēji ieviests 

Daudzās programmās ir integrēti ar šo prioritāti saistīti mērķi un rādītāji. 
Ieviests 

Augsta līmeņa iznākuma mērķrādītāji 

Izdevumu mērķrādītāji nav noteikti regulā, un nav izvirzīts mērķis noteikt 
procentuālo daļu no gada izdevumiem. Nav ieviests 

Izdevumu mērķrādītāji ir noteikti regulā, vai arī ir izvirzīts mērķis noteikt 
procentuālo daļu no gada izdevumiem. Ieviests 

Izsekošanas metodoloģija 

Komisija nav izstrādājusi metodoloģiju attiecīgo izdevumu mērīšanai programmas 
līmenī. Nav ieviests 

Komisija ir izstrādājusi metodoloģiju attiecīgo izdevumu mērīšanai programmas 
līmenī. Ieviests 
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Snieguma komponents Kritēriji Snieguma komponenta novērtējums 

Pārskatatbildības nodrošināšana ar 
ziņojumu starpniecību 

Gada pārvaldības un snieguma ziņojumā, programmu darbības rezultātu pārskatā 
un programmu pārskatos Komisija sniedza precīzu un ticamu informāciju par 
horizontālo prioritāti attiecībā uz nedaudzām programmām. 

Nav ieviests 

Gada pārvaldības un snieguma ziņojumā, programmu darbības rezultātu pārskatā 
un programmu pārskatos Komisija sniedza precīzu un ticamu informāciju par 
horizontālo prioritāti attiecībā uz dažām programmām. 

Daļēji ieviests 

Gada pārvaldības un snieguma ziņojumā, programmu darbības rezultātu pārskatā 
un programmu pārskatos Komisija sniedza pilnīgu, precīzu un ticamu informāciju 
par horizontālo prioritāti attiecībā uz visām programmām. 

 

Ieviests 

Vispārējais novērtējums 

Ir ieviesta mazāk nekā puse no snieguma komponentiem. 0 – Nav ieviests 

Ir ieviesta aptuveni puse no snieguma komponentiem.  1. – Daļēji ieviests 

Ir ieviesta vairāk nekā puse no snieguma komponentiem. 2 – Ieviests 
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2.2. pielikums. Ieguldījums klimata jomā 2021. gadā, iepriekšējā gada aplēse un tiesību pamataktos 
noteiktie mērķrādītāji 

Programma  

“Klimats 2021” 
(2022. gada 

budžeta projekts) 
(mljrd. EUR) 

“Klimats 2021” 
(2023. gada 

budžeta projekts) 
(mljrd. EUR) 

Kopējās aplēstās 
izmaksas klimatam 

(2021.–2027. g.) 
(mljrd. EUR) 

Kopējais budžets  
2021.–2027. g. 

(mljrd. EUR) 
Aplēse (%)  

2021.–2027. g. 
Mērķrādītāji 
pamataktos 

“Apvārsnis Eiropa” 5 000 4 750 32 226 92 972 35 % 35 % 
EISI – Digitalizācija 4 284 4 194 20 944 33 109 63 % 60 % 
DIGITAL EU 0 36 36 6 608 1 % — 
REGIONAL 17 474 37 80 425 293 525 27 % (1) 
ESF+ 1 075 0 6 450 118 122 5 % — 
KLP 15 900 17 212 144 321 386 333 37 % 40 % 
EJZAF 109 48 1 025 6 073 17 % — 
LIFE 446 375 2 979 5 457 55 % 61 % 
TPM 0 9 20 045 20 097 100 % 100 % 
NDICI – “Eiropa 
pasaulē” 3 618 2 037 27 879 79 756 35 % 30 % 

IPA III 297 509 3 848 14 780 26 % 18 % 
KOPĀ 48 203 29 208 340 178 1 056 831 32 %  

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem.  
(1): 30 % ERAF un 37 % Kohēzijas fonds (KF). 
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2.3. pielikums. Ieguldījums klimata jomā 2021. gadā kā procentuālā daļa no kopējām saistībām  

Programma 

Kopējās saistības klimata 
jomā – budžeta un NGEU 

(mljrd. EUR) 

Kopējās saistības 
2021. gadā 

(mljrd. EUR) 
Sasniegtas klimata jomā 

2021. gadā (%) 
Mērķrādītājs noteikts 

tiesību pamataktos 
“Apvārsnis Eiropa” 4 750 13 586 35 % 35 % 
EISI – Digitalizācija 4 194 4 510 93 % 60 % 
DIGITAL EU 36 1 160 3 % — 
REGIONAL 37 261 14 % (1) 
ESF+ 0 146 0 % — 
KLP 17 212 57 389 30 % 40 % 
EJZAF 48 107 45 % — 
LIFE 375 740 51 % 61 % 
TPM 9 10 97 % 100 % 
NDICI – “Eiropa pasaulē” 2 037 10 834 19 % 30 % 
IPA III 509 1 572 32 % 18 % 
KOPĀ 29 208 90 313 32 %  

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem.  
(1): 30 % ERAF un 37 % KF. 
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2.4. pielikums. Ieguldījums bioloģiskajā daudzveidībā 2021. gadā un nākotnes aplēses (mljrd. EUR) 

Programma 

“Bioloģiskā 
daudzveidība 

2021” 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Kopā  

2021.–2027. g. 
“Apvārsnis Eiropa” 1 068 1 068 960 1 030 884 902 920 6 832 
EISI – Digitalizācija 0 0 0 0 0 0 0 0 
DIGITAL EU 0 0 0 0 0 0 0 0 
REGIONAL 0 2 050 2 424 2 826 3 252 3 705 4 184 18 441 
ESF+ 0 0 0 0 0 0 0 0 
KLP 9 943 9 179 9 021 9 038 9 055 9 072 9 090 64 398 
EJZAF 17 129 129 129 129 129 129 791 
LIFE 332 344 331 346 366 391 420 2 530 
TPM 0 0 0 0 0 0 0 0 
NDICI – “Eiropa 
pasaulē” 529 814 837 953 1 174 1 150 1 058 6 515 

IPA III 33 84 94 96 96 97 102 602 
KOPĀ 11 922 13 668 13 796 14 418 14 956 15 446 15 903 100 109 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem. 
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2.5. pielikums. Ieguldījums dzimumu prioritātē 2021. gadā atbilstoši piešķirtajam punktu vērtējumam 
(mljrd. EUR) 

Programma 
Dzimumu līdztiesība – 

2 punkti 
Dzimumu līdztiesība – 

1 punkts 
Dzimumu līdztiesība – 

0 punkti 
Dzimumu līdztiesība – 

0* punkti 
Dzimumu līdztiesība – 

kopā 2021. gadā 
“Apvārsnis Eiropa” 37,7 160,0 0,0 11 195,5 11 393,2 
EISI – Digitalizācija 0,0 0,0 0,0 4510,1 4510,1 
DIGITAL EU 0,0 0,0 0,0 1130,0 1130,0 
REGIONAL 0,0 0,0 0,0 260,8 260,8 
ESF+ 0,0 0,0 0,0 143,1 143,1 
KLP 0,0 0,0 0,0 55 032,2 55 032,2 
EJZAF 0,0 0,0 0,0 106,5 106,5 
LIFE 0,0 0,0 0,0 738,7 738,7 
TPM 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9 
NDICI – “Eiropa 
pasaulē” 200,0 8453,0 2180,0 0,0 10 833,0 

IPA III 42,8 498,4 1025,1 0,0 1566,3 
KOPĀ 280,5 9111,4 3205,1 73 121,8 85 717,8 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem. 
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3. nodaļa 

Ieteikumu ieviešanas pārbaude 
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Saturs 
Punkts 

Ievads 3.1.–3.4. 

Apsvērumi 3.5.–3.21. 
Ir palielinājies to ieteikumu īpatsvars, kurus mūsu 
revidējamās vienības ir pilnībā pieņēmušas 3.5.–3.6. 

Kopumā vērojams neliels to ieteikumu īpatsvara 
samazinājums, kas ieviesti pilnībā vai lielākajā daļā aspektu 3.7.–3.8. 

75 % no Eiropas Komisijai adresētajiem ieteikumiem ir 
ieviesti pilnībā vai lielākajā daļā aspektu 3.9.–3.15. 

70 % no citām revidējamajām vienībām adresētajiem 
ieteikumiem ir ieviesti pilnībā vai lielākajā daļā aspektu 3.16.–3.18. 

Mazinājies savlaicīgi ieviesto ieteikumu īpatsvars 3.19.–3.20. 

Ieviešanas līmenis korelē ar revīzijas ieteikumu pieņemšanas 
līmeni revidējamajā vienībā 3.21. 

Secinājums 3.22. 

Pielikumi 
3.1. pielikums. 2018. gada ieteikumu izvērsts statuss 
sadalījumā pa ziņojumiem – Eiropas Komisija 

3.2. pielikums. 2018. gada ieteikumu izvērsts statuss 
sadalījumā pa ziņojumiem – citas revidējamās vienības 

3.3. pielikums. Īpašie ziņojumi, kuros Komisijai adresētie 
ieteikumi ir ieviesti pilnībā vai lielākajā daļā aspektu 
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Ievads 
3.1. Katru gadu mēs pārskatām, cik lielā mērā mūsu revidējamās vienības ir veikušas 
pasākumus saistībā ar mūsu ieteikumiem trīs gadus pēc to sniegšanas. Mūsu ieteikumu 
ieviešanas pārbaude ir svarīgs posms revīzijas ciklā. Šī pārbaude mums sniedz 
atsauksmes par to, vai mūsu revidējamās vienības ir ieviesušas mūsu ieteiktās darbības 
un vai mūsu izvirzītie jautājumi ir risināti, kā arī stimulē revidējamās vienības ieviest 
mūsu ieteikumus. Tā ir arī svarīga, lai sagatavotu un plānotu mūsu turpmāko revīzijas 
darbu un sekotu līdzi riskiem. 

3.2. Šogad mēs analizējām ieteikumus no 30 (no kopā 35) 2018. gadā publicētajiem 
īpašajiem ziņojumiem. Piecos īpašajos ziņojumos1 sniegtie ieteikumi neietilpst šīs 
pārbaudes tvērumā, jo mēs to ieviešanu esam pārbaudījuši atsevišķās revīzijās vai arī 
pārbaudīsim vēlāk. 

3.3. Kopā mēs pārbaudījām, kā ir ieviesti 325 ieteikumi. No tiem 255 bija adresēti 
Eiropas Komisijai. Pārējie 70 ieteikumi bija adresēti Eiropas Parlamentam, Eiropas 
Savienības Padomei, Eiropas Savienības Tiesai, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas 
Ārējās darbības dienestam un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei. Tāpat 
kā iepriekš, dalībvalstīm adresētie ieteikumi neietilpa ieviešanas pārbaudes tvērumā. 

3.4. Pēcpārbaudes 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. Lai nepieļautu dubultu uzskaiti, ieteikumi ir norādīti pēc revidējamās 
vienības, kurai ieteikums galvenokārt bija adresēts (izņemot attiecībā uz Īpašo 
ziņojumu 34/2018, jo ieteikumi bija adresēti visām piecām revidētajām iestādēm). 
Mūsu darba rezultāti atspoguļo situāciju 2022. gada maija sākumā. 

                                                      
1 Īpašais ziņojums 22/2018 “Mobilitāte saskaņā ar programmu “Erasmus+”: miljoniem 

dalībnieku un daudzpusīga Eiropas pievienotā vērtība, tomēr vēl jāuzlabo darbības rezultātu 
novērtēšana”, īpašais ziņojums 27/2018 “Bēgļu atbalsta mehānisms Turcijā — noderīgs 
atbalsts, bet vajadzīgi uzlabojumi, lai palielinātu ieguldīto līdzekļu atdevi”, īpašais 
ziņojums 28/2018 “Lielākā daļa vienkāršošanas pasākumu, kas ieviesti pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”, ir atvieglojuši situāciju atbalsta saņēmējiem, bet joprojām pastāv 
uzlabošanas iespējas”, īpašais ziņojums 30/2018 “ES pasažieru tiesības ir visaptverošas, 
tomēr pasažieriem joprojām jācīnās par to ievērošanu” un īpašais ziņojums 32/2018 
“Eiropas Savienības Ārkārtas trasta fonds Āfrikai: elastīgs, bet trūkst mērķtiecības”. 
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Apsvērumi 

Ir palielinājies to ieteikumu īpatsvars, kurus mūsu revidējamās 
vienības ir pilnībā pieņēmušas 

3.5. No 325 ieteikumiem, kuru ieviešanu pārbaudījām, revidējamās vienības pilnībā
vai daļēji pieņēma 300 ieteikumus (92 %), bet nepieņēma 25 ieteikumus (8 %) 
(sk. 3.1. attēlu). 

3.6. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pilnībā pieņemto ieteikumu īpatsvars
palielinājās no 77 % līdz 83 %, savukārt pilnībā vai daļēji pieņemto ieteikumu kopējais 
īpatsvars saglabājās samērā stabils. 

3.1. attēls. 2017. un 2018. gada īpašajos ziņojumos sniegto ieteikumu 
pieņemšana revidējamajās vienībās 

Avots: ERP. 

Kopumā vērojams neliels to ieteikumu īpatsvara samazinājums, 
kas ieviesti pilnībā vai lielākajā daļā aspektu 

3.7. Līdz pēcpārbaudes pārskata sagatavošanai sešpadsmit no 325 ieteikumiem,
kurus pārbaudījām, vēl nebija jāievieš. No atlikušajiem 309 ieteikumiem mūsu 
revidējamās vienības ir pilnībā ieviesušas 184 (60 %). Lielākajā daļā aspektu tās ir 
ieviesušas vēl 45 (15 %) ieteikumus (sk. 3.2. attēlu). 
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3.8. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pilnībā ieviesto ieteikumu īpatsvars
samazinājās no 70 % līdz 60 %, savukārt lielākajā daļā aspektu ieviesto ieteikumu 
kopējais īpatsvars palielinājās no 10 % līdz 15 %. Kopējais to ieteikumu īpatsvars, kas 
ieviesti tikai dažos aspektos vai vispār nav ieviesti, saglabājās samērā stabils. Ieteikumu 
ieviešanas pakāpe ir detalizētāk atspoguļota 3.1. pielikumā un 3.2. pielikumā. 

3.2. attēls. 2017. un 2018. gada īpašajos ziņojumos sniegto ieteikumu 
ieviešana revidējamajās vienībās 

Avots: ERP. 

75 % no Eiropas Komisijai adresētajiem ieteikumiem ir ieviesti 
pilnībā vai lielākajā daļā aspektu 

3.9. Kopējais Komisijai adresēto ieteikumu skaits bija 321. Sešdesmit seši no tiem
bija no pieciem īpašajiem ziņojumiem (22/2018, 27/2018, 28/2018, 30/2018 un 
32/2018), uz kuriem attiecas atsevišķa ieteikumu ieviešanas pārbaude, tāpēc tie nav 
iekļauti šajā pārskatā (sk. 3.2. punktu). 
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aspektu Nav ieviesti
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3.10. Līdz pēcpārbaudes pārskata sagatavošanai sešpadsmit no 255 ieteikumiem, 
kurus pārbaudījām, vēl nebija jāievieš. No atlikušajiem 239 ieteikumiem Komisija ir 
pilnībā ieviesusi 148 ieteikumus (62 %) un lielākajā daļā aspektu ieviesusi vēl 32 (13 %). 
Turklāt Komisija dažos aspektos ir ieviesusi 28 (12 %) ieteikumus, bet 27 ieteikumus 
(11 %) nav ieviesusi vispār (sk. 3.3. attēlu). Kad revidējamās vienības neieviesa mūsu 
ieteikumus, tas visbiežāk bija tāpēc, ka tās nebija tos pieņēmušas (sk. 3.21. punktu). 
Četros gadījumos (2 %) nebija nepieciešams novērtēt ieviešanas statusu, jo mēs 
uzskatījām, ka ieteikums vairs nav aktuāls. 

3.3. attēls. Komisijai adresēto 2018. gada īpašajos ziņojumos sniegto 
ieteikumu ieviešana 

 
Avots: ERP. 

3.11. Ieteikumu ieviešanas pakāpe ir detalizētāk atspoguļota 3.1. pielikumā. Tajā 
arī sniegts īss apraksts par uzlabojumiem un atlikušajām nepilnībām, kas attiecas uz 
dažos aspektos ieviestajiem ieteikumiem. 

3.12. Komisija ieviesa pilnībā vai lielākajā daļā aspektu visus ieteikumus, kas tai 
adresēti 13 īpašajos ziņojumos no 28 īpašajiem ziņojumiem (sk. 3.3. pielikumu). 

3.13. Komisijai dažkārt ir atšķirīgs viedoklis no ERP par to, vai un cik lielā mērā 
ieteikumi ir ieviesti. Ja Komisija uzskata, ka ieteikums ir pilnībā ieviests, tā parasti 
pārtrauc turpmākus pasākumus, pat ja mēs novērtējam ieviešanas līmeni atšķirīgi. 
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3.14. Mēs izvērtējām 101 ieteikumu no mūsu 2016. gada īpašajiem ziņojumiem un 
47 ieteikumus no 2017. gada īpašajiem ziņojumiem, kuru ieviešana nebija sākta mūsu 
2019. un 2020. gada pēcpārbaužu laikā2. Šogad 132 no šiem 148 ieteikumiem joprojām 
nebija ieviesti, un Komisija turpmākus pasākumus vairs neveica (sk. 3.4. attēlu). 
Komisija pašos īpašajos ziņojumos nebija pieņēmusi 36 no šiem 132 ieteikumiem. Tā 
uzskatīja, ka atlikušie 96 ieteikumi bija pilnībā ieviesti divu pēdējo gadu pēcpārbaužu 
laikā, lai gan mēs uzskatījām citādi. 

3.4. attēls. Pēcpārbaude attiecībā uz 2016. un 2017. gada īpašajos 
ziņojumos ietvertajiem ieteikumiem, kurus Komisija nebija pilnībā 
ieviesusi divu iepriekšējo gadu pēcpārbaužu laikā 

 
Avots: ERP. 

3.15. Komisija turpināja īstenot turpmākus pasākumus attiecībā uz atlikušajiem 
16 no 148 ieteikumiem, kas nebija pilnībā ieviesti. Komisija uzskata, ka kopš tā laika ir 
pabeigta deviņu ieteikumu (no šiem 16) ieviešana. Piemērojot pēcpārbaudes pieeju 
attiecībā uz neieviestajiem 2016. un 2017. gada īpašajos ziņojumos sniegtajiem 
ieteikumiem, mēs turpinām uzraudzīt šādus gadījumus, analizējot Komisijas datus, taču 
sīkāk tos neesam pārbaudījuši. 

                                                      
2 Sk. mūsu 2019. gada pārskata par ES budžeta sniegumu 7.11. un 7.12. punktu un 2020. gada 

pārskata par ES budžeta sniegumu 7.11.–7.13. punktu. 

Komisija neveic turpmākus pasākumus Komisija veic turpmākus 

Komisija vērtē kā pilnībā 
ieviestus

Komisija vērtē kā daļēji 
ieviestus

Komisija vērtē kā pilnībā 
ieviestus, taču ERP nepiekrīt

Komisija nepieņēma šos ieteikumus

96 36

9

7
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70 % no citām revidējamajām vienībām adresētajiem 
ieteikumiem ir ieviesti pilnībā vai lielākajā daļā aspektu 

3.16. Īpašajā ziņojumā 02/2018, 14/2018, 15/2018, 29/2018 un 34/2018 kopā ir 
ietverti 70 ieteikumi citām revidējamajām vienībām (Eiropas Parlamentam, Eiropas 
Savienības Padomei, Eiropas Savienības Tiesai, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas 
Ārējās darbības dienestam un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei), ne 
Komisijai. 

3.17. Šīs revidējamās vienības ir pilnībā ieviesušas 36 (51 %) no tām adresētajiem 
ieteikumiem. Lielākajā daļā aspektu tās ir ieviesušas vēl 13 (19 %) ieteikumus 
(sk. 3.5. attēlu). No atlikušajiem ieteikumiem tās dažos aspektos ir ieviesušas septiņus 
ieteikumus (10 %), bet divus ieteikumus (3 %) nav ieviesušas vispār. Abos gadījumos 
revidējamā vienība nebija pieņēmusi mūsu ieteikumu. Trijos gadījumos (4 %) mēs 
nevarējām izdarīt secinājumus (piemēram, tādēļ, ka nebija jaunu projektu, kurus 
novērtēt), un deviņos gadījumos (13 %) nebija nepieciešams novērtēt ieviešanas 
statusu, jo mēs uzskatījām, ka ieteikums vairs nav aktuāls. 

3.5. attēls. Citām revidējamajām vienībām (ne Komisijai) adresēto 
2018. gada īpašajos ziņojumos sniegto ieteikumu ieviešana 

 
Avots: ERP. 

3.18. 3.2. pielikumā ir sniegts detalizēts pārskats par revidējamajām vienībām (ne 
Komisijai) adresēto ieteikumu ieviešanas statusu. Tajā sniegts arī īss apraksts par 
panāktajiem uzlabojumiem un atlikušajām nepilnībām saistībā ar ieteikumiem, kas 
ieviesti dažos aspektos. 

51 %

19 %

10 %

3 %

13 %

4 %

0 % 25 % 50 % 75 %

Pilnībā ieviesti

Ieviesti lielākajā daļā aspektu

Ieviesti dažos aspektos

Nav ieviesti

Vairs nav aktuāli

Nevar izdarīt secinājumus
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_02/SR_SSM2_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_29/SR_EIOPA_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_34/SR_EU_OFFICES_LV.pdf


 

 

Mazinājies savlaicīgi ieviesto ieteikumu īpatsvars 

3.19. Dažus pēdējos gadus mēs savos īpašajos ziņojumos esam konsekventi 
norādījuši ieteikumu ieviešanas termiņu. Termiņi tiek saskaņoti ar revidējamo vienību 
un precizēti mūsu īpašajos ziņojumos, lai nodrošinātu, ka tie ir skaidri visām 
iesaistītajām pusēm. 

3.20. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu savlaicīgi ieviesto ieteikumu īpatsvars 
samazinājās no 68 % līdz 60 %, savukārt to ieteikumu īpatsvars, saistībā ar kuriem 
revidējamās vienības rīkojās novēloti vai nerīkojās vispār, palielinājās (sk. 3.6. attēlu). 
Šīs izmaiņas var skaidrot ar to, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir palielinājies to 
ieteikumu īpatsvars, kuri nav pilnībā ieviesti. 

3.6. attēls. Darbību savlaicīgums, kuras revidējamās vienības veikušas 
nolūkā rīkoties attiecībā uz mūsu 2018. un 2017. gada īpašajos ziņojumos 
sniegtajiem ieteikumiem 

 
Piezīme. Aprēķinā nav iekļauti ieteikumi, attiecībā uz kuriem nav ieviešanas grafika (17 gadījumi 
2017. gadā), kuru termiņš vēl nav beidzies (pieci gadījumi 2017. gadā un 16 gadījumi 2018. gadā), par 
kuru ieviešanu mēs nevaram izdarīt secinājumus (trīs gadījumi 2018. gadā) un kuri vairs nav aktuāli (divi 
gadījumi 2017. gadā un 13 gadījumi 2018. gadā). 

Avots: ERP. 

60 %

68 %

29 %

23 %

11 %

9 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2018

2017

Nav rīcības Novēlota rīcība Savlaicīgi turpmāki pasākumi
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Ieviešanas līmenis korelē ar revīzijas ieteikumu pieņemšanas 
līmeni revidējamajā vienībā 

3.21. Mūsu veiktā analīze liecina, ka 84 % no revidējamo vienību pilnībā vai daļēji 
pieņemtajiem 2018. gada īpašo ziņojumu ieteikumiem bija ieviesti pilnībā vai lielākajā 
daļā aspektu. Turpretī tikai pieci (20 %) no 2018. gada īpašo ziņojumu 25 ieteikumiem, 
kurus revidējamās vienības nebija pieņēmušas, bija ieviesti pilnībā vai lielākajā daļā 
aspektu. 3.7. attēlā ir parādīts ieviešanas līmenis sadalījumā pa dažādiem pieņemšanas 
līmeņiem, un tas norāda uz to, ka augstāks ieviešanas līmenis atbilst augstākam 
revīzijas ieteikumu pieņemšanas līmenim revidējamajās vienībās. 

3.7. attēls. Ieviešanas līmenis sadalījumā pa pieņemšanas līmeni 
revidējamajā vienībā  

 
Piezīme. Ieviešanas līmeņa procentuālās vērtības attiecas uz attiecīgo pieņemšanas līmeni. Aprēķinā nav 
iekļauti 16 gadījumi, kad termiņš vēl nav beidzies, trīs gadījumi, kad mēs nevaram izdarīt secinājumus, 
un 13 gadījumi, kad ieteikumi vairs nav aktuāli. 

Avots: ERP. 

Pieņemti Daļēji pieņemti Nav pieņemti

Pilnībā ieviesti 70 % 44 % 12 %

Ieviesti lielākajā 
daļā aspektu

15 % 24 % 8 %

Ieviesti 
dažos aspektos

11 % 24 % 8 %

Nav ieviesti 4 % 8 % 72 %

Pieņemšanas līmenis 

Ieviešanas līmenis
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Secinājums 
3.22. Mūsu veiktā analīze liecina, ka, lai gan mūsu 2018. gada īpašajos ziņojumos 
sniegto ieteikumu pieņemšanas līmenis salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija 
palielinājies no 77 % līdz 83 %, pilnībā vai lielākajā daļā aspektu ieviesto ieteikumu 
īpatsvars samazinājās no 80 % līdz 75 %. Tāpat arī savlaicīgi ieviesto ieteikumu 
īpatsvars samazinājās no 68 % pagājušajā gadā līdz 60 % šogad. 
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Pielikumi 

3.1. pielikums. 2018. gada ieteikumu izvērsts statuss sadalījumā pa ziņojumiem – Eiropas Komisija 

Pieņemšanas līmenis:  pieņemts,  daļēji pieņemts,  nav pieņemts.  

Savlaicīguma līmenis:  savlaicīgi,  novēloti,  termiņš vēl nav beidzies,  nav turpmāku pasākumu,  savlaicīgums nav novērtēts. 

Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

ĪZ 01/2018  
“Kopēja palīdzība 
projektu 
sagatavošanai 
Eiropas reģionos 
(JASPERS) – laiks to 
novirzīt 
mērķtiecīgāk” 

1.a 122  x       

1.b 122  x       

1.c 122  x       

1.d 122  x       

1.e 122   x      

2.a 124  x       

2.b 124  x       

3.a 130   x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_01/SR_JASPERS_LV.pdf


 

 

Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

3.b 130  x       

4.a 133    Attiecībā uz 2021.–2027. gada periodu 
Komisija publicēja ceļvedi 
administratīvās spējas stiprināšanai, 
kurā tā paredzēja JASPERS potenciālo 
lomu (pēc pieprasījuma) nolūkā palīdzēt 
dalībvalstīm apzināt, kā novērst 
trūkumus projektu sagatavošanā un 
novērtēšanā. Komisijas tehniskās 
palīdzības stratēģijā nebija iekļauti 
JASPERS spēju stiprināšanas pasākumi 
(jo īpaši tie, kurus piedāvā tās tīklošanas 
platformas un Kompetenču centra 
nodaļa ar mērķi papildināt tās standarta 
konsultāciju pakalpojumus), kuru 
mērķis ir risināt situācijas, kad 
dalībvalstu administratīvā spēja nav 
pietiekama. 

    

4.b 133   x      

5.a 138    Laikā, kad tika veikts vidusposma 
novērtējums (2021. gada augusts), 
joprojām turpinājās darbs pie JASPERS 
uzraudzības sistēmas uzlabošanas pēc 
2021. gada. Komisija vēl nav ieviesusi 
visaptverošu sistēmu, kas attiektos uz 
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Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

visiem pakalpojumiem, lai uzraudzītu, 
cik lielā mērā ir sasniegti JASPERS 
ilgtermiņa un īstermiņa mērķi. 

5.b 138 Komisija ir prezentējusi JASPERS 
vidusposma novērtējumu. Tā saturs 
daļēji atbilst ERP ieteikumam. Komisija 
vēl nav nodrošinājusi, ka pašreizējie un 
turpmākie JASPERS novērtējumi ir 
pietiekami visaptveroši, un tāpēc nevar 
izdarīt secinājumus par to, vai ir 
sasniegti JASPERS galvenie mērķi. 
Turpinās darbs pie tā, lai uzlabotu 
uzraudzību, un tas ir jaunā konsultāciju 
centra InvestEU kompetencē. 

5.c 138 JASPERS 2017. gadā ieviesa jaunu 
galveno snieguma rādītāju (GSR): 
“Vidējais svērtais pabeigšanas rādītājs 
vienam ekspertam”. Tomēr GSR nav 
pietiekams pamats tam, lai optimizētu 
JASPERS lietderību un efektivitāti, it 
īpaši nodrošinot, ka JASPERS palīdzības 
faktiskās izmaksas katrā uzdevumā tiek 
ticami uzraudzītas un salīdzinātas ar 
JASPERS tiešajiem rezultātiem un 
koprezultātu. Arī JASPERS vidusposma 
novērtējuma pašreizējais tvērums 
nesniedz šādu pārliecību. Komisija 
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Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

joprojām strādā ar JASPERS, lai shēma 
InvestEU atbilstu GSR. 

5.d 138     x    
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Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

ĪZ 03/2018 
“Makroekonomikas 
nelīdzsvarotības 
novēršanas 
procedūras (MNNP) 
revīzija” 

1. i) 101     x    

1. ii) 101     x    

1. iii) 101     x    

1. iv) 101     x    

2. i) 104  x       

2. ii) 104     x    

2. iii) 104     x    

2. iv) 104     x    

3. i) 107  x       

3. ii) 107  x       

4 108  x       

5. i) 110  x       

5. ii) 110  x       

6. i) 111   x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_03/SR_MIP_LV.pdf


 

 

Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

6. ii) 111   x      

ĪZ 04/2018 
“ES palīdzība 
Mjanmai/Birmai” 

1. 
(1. ievilkums) 

63  x       

1. 
(2. ievilkums) 

63  x       

1. 
(3. ievilkums) 

63    Ņemot vērā izmaiņas politiskajā 
situācijā, Komisijai bija jāmaina savs 
darbības veids Mjanmā. Izmantojot 
reaģēšanas mehānismu Nexus, Komisija 
tagad pievēršas lielākajai daļai valsts, jo 
krīzes ieilgst. Komisija nesniedza 
pierādījumus tam, ka valsts reģioni ir 
sarindoti prioritārā secībā, pamatojoties 
uz vissteidzamākajām vajadzībām un 
citu līdzekļu devēju sniegtā atbalsta 
līmeni. 

    

2. 
(1. ievilkums) 

64  x       

2. 
(2. ievilkums) 

64  x       

3 65  x       

4 66     x    

96

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_04/SR_MYANMAR_LV.pdf


 

 

Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

5. 
(1. ievilkums) 

68   x      

5. 
(2. ievilkums) 

68  x       

6. 
(1. ievilkums) 

69  x       

6. 
(2. ievilkums) 

69  x       

ĪZ 05/2018  
“Atjaunojamo 
energoresursu 
enerģija ilgtspējīgai 
lauku attīstībai: 
nozīmīgas 
iespējamās 
sinerģijas, kas 
lielākoties netiek 
izmantotas” 

1 85   x      

2 86   x      

3 88  x       

4 91   x      

5 93  x       

1.a 67  x       

1.b 67  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_05/SR_Renewable_Energy_LV.pdf


 

 

Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

ĪZ 06/2018  
“Darba ņēmēju brīva 
pārvietošanās — šī 
pamatbrīvība ir 
nodrošināta, bet 
mērķtiecīgāka 
ES līdzekļu 
novirzīšana sekmētu 
darba ņēmēju 
mobilitāti” 

2 67    Komisija (un jo īpaši jaunizveidotā 
Eiropas Darba iestāde) vairāk izmanto 
dalībvalstīs viegli pieejamus datus. Tas 
var palīdzēt apzināt diskriminācijas 
gadījumus vai jomas. Tomēr Eiropas 
Darba iestāde vēl nespēj sniegt 
sistemātisku pārskatu par diskrimināciju 
jomās, kas saistītas ar brīvu 
pārvietošanos, vai par to, kā šīs jomas 
atšķiras dažādās dalībvalstīs. 

    

3 67  x       

4 67  x       

5.a 67  x       

5.b 67  x       

ĪZ 07/2018  
“ES 
pirmspievienošanās 
palīdzība Turcijai: 
līdz šim gūti tikai 
ierobežoti rezultāti” 

1 60  x       

2 61  x       

3.a 63  x       

3.b 63  x       

3.c 63  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_06/SR_Labour_Mobility_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_LV.pdf


 

 

Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

3.d 63  x       

4 64  x       

5 65  x       

ĪZ 08/2018  
“ES atbalsts 
produktīvām 
investīcijām 
uzņēmumos — 
lielāka uzmanība 
jāpievērš noturībai” 

1.b 100      x   

4 104      x   

5.a 105  x       

ĪZ 09/2018  
“Publiskā un privātā 
sektora partnerība 
Eiropas Savienībā: 
plaši izplatītas 
nepilnības un 
ierobežoti ieguvumi” 

1 78  x       

3.b 84       x  

4.b 90     x    

5.a 92     x    

5.c 92  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_08/SR_DURABILITY_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_09/SR_PPP_LV.pdf


 

 

Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

ĪZ 10/2018  
“Pamata maksājuma 
shēma 
lauksaimniekiem — 
tiek īstenota pareizi, 
taču tai ir ierobežota 
ietekme uz 
vienkāršošanu, 
atbalsta 
mērķtiecīgāku 
piešķiršanu un 
atbalsta līmeņu 
konverģenci” 

1 75  x       

2.a 77     x    

2.b 77  x       

2.c 77  x       

3 85    Komisija veica ietekmes novērtējumu ar 
mērķi analizēt izmaiņas pamata 
maksājuma shēmas (PMS) atbalsta 
sniegšanas modelī. Novērtējums pilnībā 
neietvēra visus faktorus, kas ietekmē 
lauku saimniecību ienākumus, kā to 
norādām savā ieteikumā. Šī nepilnība 
jau ir uzsvērta ERP atzinumā 7/2018. 
Saskaņā ar jauno atbalsta sniegšanas 
modeli kopējās lauksaimniecības 
politikas (KLP) stratēģiskie plāni jāveido, 
balstoties uz konkrētu vajadzību 
novērtējumiem, skaidriem mērķiem un 
kvantitatīviem mērķrādītājiem katrai 
dalībvalstij/reģionam. Joprojām nav 
skaidrs, vai Komisija, izvērtējot KLP 
stratēģiskos plānus, spēja sasaistīt 
ierosinātos pasākumus ar atbilstīgiem 
darbības mērķiem un bāzes vērtībām 
PMS atbalsta snieguma mērīšanai. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_10/SR_BPS_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_LV.pdf


 

 

Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

ĪZ 11/2018  
“Jaunas iespējas 
lauku attīstības 
projektu 
finansēšanai: 
vienkāršākas, bet 
nav vērstas uz 
rezultātiem” 

1 77  x       

2 78  x       

3. 
(1. ievilkums) 

80  x       

3. 
(2. ievilkums) 

80  x       

4 82  x       

ĪZ 12/2018  
“Platjosla 
ES dalībvalstīs: 
neraugoties uz 
gūtajiem 
panākumiem, ne visi 
stratēģijas 
“Eiropa 2020” mērķi 
tiks sasniegti” 

1 87  x       

3 87   x      

5 87   x      

6 87  x       

7 87   x      

8 87   x      

ĪZ 13/2018  
“Vēršanās pret 
radikalizāciju, kas 

1.a 40  x       

1.b 40  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_11/SR_SCO_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_12/SR_BROADBAND_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_13/SR_RADICALISATION_LV.pdf


 

 

Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

ved uz terorismu: 
Komisija risināja 
dalībvalstu 
vajadzības, tomēr 
koordinēšanā un 
izvērtēšanā bija daži 
trūkumi” 

2.a 40  x       

2.b 40  x       

2.c 40  x       

2.d 40  x       

2.e 40  x       

3.a 42    Komisija tagad ir noteikusi mērķus, 
rādītājus un instrumentus nolūkā 
novērtēt panākumus un ieguldīto 
līdzekļu atdevi politikas mērķu 
sasniegšanā. Tomēr tā nav publicējusi 
nevienu ziņojumu, kurā būtu izvērtēti 
tās politikas mērķi, pamatojoties uz šo 
satvaru. Daži no iepriekš minētajiem 
rādītājiem ir izmantoti ziņošanai, un tas 
neļauj izvērtēt radikalizācijas 
apkarošanas politikas vispārējo 
efektivitāti un ieguldīto līdzekļu atdevi 
kopumā. 

    

3.b 42  x       

3.c 42  x       
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Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

3.d 42    Lai gan Komisija aicina pieteikuma 
iesniedzējus veikt projektu 
novērtējumu, tā neprasa parādīt, kā tie 
novērtēs efektivitāti. Tā rezultātā 
joprojām tiek iesniegti tādi projekti, 
kuros ir īpašajā ziņojumā minētās 
nepilnības. 

    

ĪZ 14/2018  
“ES Ķīmisko, 
bioloģisko, 
radioloģisko un 
kodolmateriālu risku 
mazināšanas izcilības 
centri: jāpanāk 
lielāks progress” 

1.a 65   x      

1.b 65  x       

1.c 65  x       

2 67  x       

4 69  x       

5.a 70  x       

5.b 70  x       

6.a 71   x      

6.b 71   x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_LV.pdf


 

 

Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

ĪZ 15/2018  
“Nigēras un Mali 
iekšējās drošības 
spēku spēju 
nostiprināšana: tikai 
ierobežota un lēna 
virzība” 

1. 
(2. ievilkums) 

64  x       

1. 
(3. ievilkums) 

64  x       

3. 
(2. ievilkums) 

66  x       

ĪZ 16/2018  
“ES tiesību aktu 
ex post pārbaude: 
sistēma labi 
izveidota, tomēr 
nepilnīga” 

1.a  87    Komisija ir uzlabojusi norādes par 
uzraudzības klauzulu izstrādi. Divi 
galvenie uzlabojumi ir: (a) instrumenta 
publicēšana (un atjaunināšana), skaidri 
atsaucoties uz pārskatīšanas klauzulām 
un attiecīgo terminoloģiju, un b) 
Komisijas priekšlikums likumdevējiem 
“izstrādāt kopīgas definīcijas un apzināt 
paraugpraksi, veidojot regulāru dialogu 
saistībā ar Iestāžu nolīgumu par labāku 
likumdošanas procesu”. Tomēr 
joprojām nav panākts būtisks progress 
virzībā uz iestāžu rokasgrāmatu. 

    

1.b 87     x    

2.a 92   x      

2.b 92     x    
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_16/SR_BETTER_REGULATION_LV.pdf
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un nosaukums Nr. ĪZ 
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Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

2.c 92  x       

3 92  x       

4.a 95   x      

4.b 95  x       

5 96  x       

ĪZ 17/2018  
“Komisijas un 
dalībvalstu darbības 
2007.–2013. gada 
plānošanas perioda 
programmu pēdējos 
gados palielināja 
līdzekļu apguvi, bet 
nepietiekami 
koncentrējās uz 
rezultātiem” 

1 90   x      

2.a 90  x       

2.b 90   x      

3.a 90  x       

3.b 90  x       

3.c 90  x       

4 90    Komisija ir uzsākusi īstenot iniciatīvas, 
lai uzlabotu dalībvalstu administratīvo 
spēju. Vērtējot darbības programmas, 
pārvaldes darbiniekiem tagad ir 
jāpārbauda intervences loģikas 
pamatotība, rādītāju un mērķrādītāju 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_LV.pdf


 

 

Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

noteikšana un citi ar sniegumu saistīti 
aspekti. Tomēr joprojām netiek vērsta 
pietiekama uzmanība uz rezultātiem. Kā 
norādījām mūsu Īpašajā 
ziņojumā 24/2021, snieguma rezerves 
izmantošanu 2014.–2020. gadā noteica 
galvenokārt tas, kādā mērā dalībvalstis 
ir sasniegušas savus izdevumu un tiešo 
rezultātu mērķrādītājus, un mazāk nekā 
1 % gadījumu – sasniegtie rezultāti. 
Turklāt daudzi atskaites punkti tika 
grozīti pirms snieguma pārskata, kā 
rezultātā tika darīta pieejama lielāka 
snieguma rezerves daļa (82 %, nevis 
56 %). 

ĪZ 18/2018  
“Vai ir sasniegts 
Stabilitātes un 
izaugsmes pakta 
preventīvās daļas 
galvenais mērķis” 

1.a 137     x    

1.b 137     x    

1.c 137    Komisijas pārskatā aplūkoti daži 
vajadzīgo korekciju matricas 
efektivitātes aspekti, kā noteikts 
2016. gada dokumentā “Kopīgi 
saskaņotā nostāja par Stabilitātes un 
izaugsmes paktā paredzēto 
elastīgumu”. Tomēr pārskatā nav sīkāk 
izvērtēti trīs svarīgi apsvērumi: 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_18/SR_EUROPEAN_SEMESTER_LV.pdf
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un nosaukums Nr. ĪZ 
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Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

a) pieļaujamo noviržu kumulatīvā 
ietekme katrā ikgadējā novērtējumā par 
attiecīgo gadu un diviem iepriekšējiem 
gadiem; b) atšķirības starp parāda 
samazināšanas ātrumu, kas izriet no 
matricas prasībām, un ātrumu, kas izriet 
no noteikuma par parādu; c) konkrētāki 
parametri (vai skaidrojums) fiskālajai 
korekcijai valstīs ar lielu parādu 
parastos apstākļos (> 0,5 %) un labos 
apstākļos (>= 0,75 % vai >=1 %) 
proporcionāli katras valsts parāda 
līmenim. 

2.a 141     x    

2.b 141     x    

2.c 141  x       

3 142     x    

4.a 143   x      

4.b 143  x       

4.c 143  x       
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un nosaukums Nr. ĪZ 
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Pieņemšanas 
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Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

4.d 143  x       

5.a 145     x    

5.b 145     x    

5.c 145     x    

6.a 146  x       

6.b 146  x       

ĪZ 19/2018  
“Eiropas ātrgaitas 
dzelzceļa tīkls nav 
izveidots, tā vietā – 
neefektīva 
sadrumstalotība” 

1. 
(1. ievilkums) 

106  x       

1. 
(2. ievilkums) 

106  x       

2. 
(1. ievilkums) 

106  x       

2. 
(2. ievilkums) 

106     x    

2. 
(3. ievilkums) 

106      x   

2. 
(4. ievilkums) 

106  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_19/SR_HIGH_SPEED_RAIL_LV.pdf


 

 

Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

2. 
(5. ievilkums) 

106     x    

2. 
(6. ievilkums) 

106  x       

3. 
(1. ievilkums) 

106  x       

3. 
(2. ievilkums) 

106  x       

3. 
(3. ievilkums) 

106  x       

4. 
(1. ievilkums) 

106  x       

4. 
(2. ievilkums) 

106  x       

4. 
(3. ievilkums) 

106  x       

4. 
(4. ievilkums) 

106    Komisija ir īstenojusi pasākumus ar 
mērķi ieviest atsevišķu punktualitātes 
pasākumu attiecībā uz ātrgaitas 
pakalpojumiem, un notiek apspriešanās 
ar dalībvalstīm. Tomēr Komisijas 
Īstenošanas regula (ES) 2015/1100 vēl 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1100&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1100&from=en


 

 

Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 
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Pieņemšanas 
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līmenis Pilnībā 
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Dažos aspektos Nav 
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Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

nav pārskatīta, lai ieviestu atsevišķu 
pienākumu ziņot par ātrgaitas dzelzceļa 
pārvadājumu punktualitāti (izmantojot 
standarta ziņošanas sistēmu un 
metodoloģiju). 

4. 
(5. ievilkums) 

106  x       

ĪZ 20/2018  
“Āfrikas miera un 
drošības sistēma: 
ES atbalsts ir 
jāpārorientē” 

1. 
(1. ievilkums) 

63  x       

1. 
(2. ievilkums) 

63  x       

1. (pēdējais 
teikums) 

63  x       

2. 
(1. ievilkums) 

64  x       

2. 
(2. ievilkums) 

64   x      

2. 
(3. ievilkums) 

64  x       

2. 
(4. ievilkums) 

64  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_20/SR_APSA_LV.pdf
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un nosaukums Nr. ĪZ 
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Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 
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daļā 
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Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

ĪZ 21/2018  
“ERAF un ESF 
projektu atlase un 
uzraudzība 2014.–
2020. gada periodā 
joprojām vērsta 
galvenokārt uz 
tiešajiem 
rezultātiem” 

2.b 83  x       

3.a 83  x       

3.b 83  x       

ĪZ 23/2018  
“Gaisa 
piesārņojums: mūsu 
veselība joprojām 
nav pietiekami 
aizsargāta” 

1.a 89  x       

1.b 89  x       

1.c 89  x       

2.a 90    Komisija veica ietekmes novērtējumu, 
gatavojoties atjaunināt ES robežvērtības 
un mērķrādītājus atbilstīgi jaunākajām 
PVO norādēm. Tiesību akta 
priekšlikumu ir plānots sagatavot 
2022. gada otrajā pusē. 

    

2.b 90    Gatavojoties uzlabot gaisa kvalitātes 
plānus, Komisija veica ietekmes 
novērtējumu, rīkoja ieinteresēto 
personu sanāksmes un apkopoja 
atsauksmes par politikas pasākumiem. 

    

111

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_21/SR_PROJECT_PERFORMANCE_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_LV.pdf
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Pieņemšanas 
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Savlaicīguma 
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Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

Tā kā Komisija piekrita šim ieteikumam 
daļēji, tā nav ieviesusi nekādus 
konkrētus papildu instrumentus, lai 
gaisa kvalitātes plānus padarītu vairāk 
orientētus uz rezultātiem. Tiesību akta 
priekšlikumu ir plānots sagatavot 
2022. gada otrajā pusē. 

2.c 90    Gatavojoties uzlabot gaisa kvalitātes 
plānus, Komisija veica ietekmes 
novērtējumu un rīkoja ieinteresēto 
personu sanāksmes. Sīkāku informāciju 
skatīt komentāros par 2.a ieteikumu. 

    

2.d 90    Gatavojoties vajadzības gadījumā 
pielāgot monitoringa vietu skaitu, 
Komisija veica ietekmes novērtējumu 
un rīkoja ieinteresēto personu 
sanāksmes. Sīkāku informāciju skatīt 
komentāros par 2.a ieteikumu. 

    

2.e 90    Gatavojoties uzlabot veidu, kā 
dalībvalstis iesniedz validētus un 
reāllaika datus, Komisija veica ietekmes 
novērtējumu un rīkoja ieinteresēto 
personu sanāksmes. Sīkāku informāciju 
skatīt komentāros par 2.a ieteikumu. 
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secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

2.f 90    Komisija ir uzsākusi gatavoties tādu 
noteikumu ieviešanai, kas nodrošinātu 
iedzīvotāju piekļuvi tiesu iestādēm. Tā 
veica ietekmes novērtējumu un rīkoja 
atklātu sabiedrisko apspriešanu, kā arī 
ieinteresēto personu sanāksmes, kurās 
tā sniedza sagatavošanās analīzi. Sīkāku 
informāciju skatīt komentāros par 
2.a ieteikumu. 

    

3.a 92   x      

3.b 92  x       

4.a 93     x    

4.b 93  x       

4.c 93  x       

4.d 93    Komisija ir veikusi turpmākus 
pasākumus saistībā ar saņemtajām 
sūdzībām, taču neizmantoja tam īpaši 
izstrādātu instrumentu. Tā strādā pie 
tiešsaistes vadlīnijām, kas paredzētas 
valstu kompetentajām iestādēm. 
Komisija joprojām izstrādā īpašu 
instrumentu, lai iedzīvotāji varētu ziņot 
par pārsniegtiem gaisa kvalitātes 
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un nosaukums Nr. ĪZ 
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līmenis 
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ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

rādītājiem un sniegtu Komisijai 
atsauksmes par jautājumiem, kas saistīti 
ar dalībvalstu darbībām gaisa kvalitātes 
uzlabošanai.  

4.e 93  x       

4.f 93    Komisija ar Gaisa kvalitātes ekspertu 
grupas starpniecību ir lūgusi dalībvalstis 
saskaņot pieeju attiecībā uz gaisa 
kvalitātes indeksiem. Papildu stimuls 
saskaņošanai ir Komisijas (sadarbībā ar 
Eiropas Vides aģentūru) izveidotā 
mobilā lietotne gaisa kvalitātes datiem 
(tostarp ietverot Aģentūras gaisa 
kvalitātes indeksu). Vairākos gadījumos 
dalībvalstis pēc tam ir saskaņojušas 
valsts gaisa kvalitātes indeksu ar Eiropas 
gaisa kvalitātes indeksu. Tomēr vairākos 
citos gadījumos dalībvalstis ir atteikušās 
pilnībā saskaņot savus gaisa kvalitātes 
rādītājus. 

    

ĪZ 24/2018  
“Oglekļa dioksīda 
uztveršanas un 
uzglabāšanas un 
inovatīvu 

1 116   x      

2.a 119  x       

2.b 119  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_LV.pdf
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secinājumus 
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atjaunojamo 
energoresursu 
demonstrējumi 
komerciālā mērogā 
Eiropas Savienībā: 
pēdējā desmitgadē 
plānotais progress 
nav panākts” 

2.c 119  x       

2.d 119       x  

2.e 119  x       

2.f 119  x       

3.a 121  x       

3.b 121  x       

4.a 126  x       

4.b 126  x       

5.a 127  x       

5.b 127  x       

5.c 127  x       
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secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

ĪZ 25/2018  
“Plūdu direktīva: 
panākumi risku 
novērtēšanā, bet 
plānošana un 
īstenošana ir 
jāuzlabo” 

1 102    2019. gada oktobrī Darba grupa plūdu 
jautājumos kopā ar dalībvalstīm rīkoja 
darbsemināru ar mērķi apzināt labas 
prakses piemērus attiecībā uz mērķu 
noteikšanu plūdu riska pārvaldības 
plānos un dalīties ar tiem. 2021. gada 
septembrī Komisija publicēja dalībvalstu 
plūdu riska pārvaldības prakses 
apkopojumu. 2024. gadā Komisija plāno 
ziņot par dalībvalstu plūdu riska 
pārvaldības plānu otrās kārtas un upju 
baseinu apsaimniekošanas plānu trešās 
kārtas novērtējumu. Tas attiecas uz 
Plūdu direktīvas īstenošanas ziņojuma 
publicēšanu, kas jāiesniedz līdz tam 
pašam datumam (saskaņā ar Plūdu 
direktīvas 16. pantu). Šo plānu 
iesniegšanas termiņš dalībvalstīm bija 
2022. gada marts. 

    

2.a 103    Komisija kopā ar dalībvalstīm ir 
izveidojusi darba grupu, lai apspriestu 
Ūdens pamatdirektīvas un Plūdu 
direktīvas īstenošanai nepieciešamo 
pasākumu izmaksas un finansēšanu. 
Komisija arī ir ieplānojusi vairākus 
darbseminārus ar mērķi stiprināt 
dalībvalstu spēju īstenot šādus 

    

116

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_25/SR_FLOODS_LV.pdf
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pasākumus. Reaģējot uz ieteikumu, 
Komisija ir saglabājusi savu sākotnējo 
nostāju, proti, ka tā plāno ziņot par 
plūdu riska pārvaldības plānu otrās 
kārtas un upju baseinu 
apsaimniekošanas plānu trešās kārtas 
novērtējumu 2024. gadā, nevis līdz 
ieteikuma ieviešanas mērķtermiņam 
2022. gada martā. Sīkāku informāciju 
skatīt komentāros par 1. ieteikumu. 

2.b 103    Komisijas sponsorēts Pasaules Bankas 
2021. gada pētījums par katastrofu 
novēršanas un sagatavotības 
ekonomiku (“Investment in Disaster Risk 
Management in Europe Makes 
Economic Sense”) apstiprināja 
nepieciešamību pēc visaptverošiem 
novērtējumiem par starptautiskajiem 
upju baseiniem nolūkā veikt pārrobežu 
ieguldījumus, kā mēs ieteicām. Reaģējot 
uz ieteikumu, Komisija ir saglabājusi 
savu sākotnējo nostāju, proti, ka tā 
plāno ziņot par plūdu riska pārvaldības 
plānu otrās kārtas un upju baseinu 
apsaimniekošanas plānu trešās kārtas 
novērtējumu 2024. gadā, nevis līdz 
ieteikuma ieviešanas mērķtermiņam 
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Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

2022. gada martā. Sīkāku informāciju 
skatīt komentāros par 1. ieteikumu. 

3 106    Saskaņā ar pašreizējo strukturālo fondu 
regulējumu 2021.–2027. gadam 
finansētajiem projektiem “jāpanāk 
vislabākā attiecība starp atbalsta 
summu, veiktajām darbībām un mērķu 
sasniegšanu”. Mēs ieteicām izmantot 
izmaksu un ieguvumu analīzi. Komisija 
ar JASPERS atbalstu ir publicējusi 
norādījumus par vienkāršotu izmaksu 
un ieguvumu analīzi. Tomēr dalībvalstis 
joprojām var izmantot citas metodes, 
kas, iespējams, ir vieglākas, bet mazāk 
atbilstīgas un objektīvas, un tādējādi 
sniedz mazāku pārliecību par 
noteiktajām plūdu riska pasākumu 
prioritātēm saskaņā ar plūdu riska 
pārvaldības plāniem. 

    

4 107   x      

5 108   x      

6.A 112    Jaunajā ES stratēģijā par pielāgošanos 
klimata pārmaiņām (COM(2021) 82) 
Komisija ir atkārtoti paudusi vispārēju 
apņemšanos palīdzēt uzlabot zināšanas 

    

118

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM%3A2021%3A82%3AFIN


 

 

Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

un modelēšanu saistībā ar pielāgošanos 
klimata pārmaiņām. Lai palīdzētu 
dalībvalstīm izstrādāt labākus 
pasākumus, Komisija 2021. gada 
septembrī publicēja ziņojumu “Current 
Practice in Flood Risk Management in 
the European Union”, un 2021. gada 
oktobrī Darba grupa plūdu jautājumos 
(kurā darbojas dalībvalstu iecelti 
eksperti un Komisijas amatpersonas) 
rīkoja darbsemināru par saistītiem 
jautājumiem. Komisijai līdz 2024. gada 
22. decembrim ir jāziņo par pārbaudēm, 
ko tā veikusi attiecībā uz dalībvalstu 
progresu datu ieguves un modelēšanas 
jomā. Tas ir saistīts ar nākamo Plūdu 
direktīvas īstenošanas ziņojumu, kas 
jāiesniedz līdz tam pašam datumam 
(saskaņā ar Plūdu direktīvas 16. pantu). 

6.B, a 112    Komisija ir mudinājusi dalībvalstis aplēst 
un modelēt klimata pārmaiņu ietekmi 
uz plūdiem, pamatojoties uz konkrētiem 
pētījumiem un izpēti. Komisijai līdz 
2024. gada 22. decembrim ir jāziņo par 
mūsu ieteiktajām pārbaudēm. Tas ir 
saistīts ar Ūdens pamatdirektīvas un 
Plūdu direktīvas īstenošanas 
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Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

ziņojumiem, kas jāiesniedz līdz tam 
pašam datumam. 

6.B, b 112     x    

6.B, c 112     x    

7.a 113    Komisija ir sākusi mudināt dalībvalstis 
plānot pasākumus, kuru mērķis ir 
palielināt plūdu riska apdrošināšanas 
segumu, kā arī palielināt sabiedrības 
informētību par šāda apdrošināšanas 
seguma priekšrocībām (sk. dokumentu 
“Closing the climate protection gap”, 
SWD(2021) 123). Komisijai vēl ir 
jāpārbauda, vai dalībvalstis ir 
ieplānojušas atbilstīgus pasākumus 
nolūkā palielināt sabiedrības 
informētību par ieguvumiem, ko sniedz 
apdrošināšanas segums pret plūdu 
risku. 

    

7.b 113    Komisija kopā ar dalībvalstīm ir 
organizējusi darbsemināru par 
apdrošināšanu un plūdiem un saistībā 
ar Pārejas uz ilgtspējīgu ekonomiku 
finansēšanas stratēģiju 
(COM(2021) 390) ir plānojusi īstenot 
atbilstošus pasākumus. Komisijai vēl 
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https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-06/swd_2021_123_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=COM:2021:390:FIN


Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

jāpārbauda, vai dalībvalstis ir veikušas 
atbilstīgus pasākumus ar mērķi 
palielināt apdrošināšanas segumu pret 
plūdu risku. 

8.a 115 Komisija pārbaudīja, vai plūdu riska 
pārvaldības plānu pirmajā kārtā tika 
sniegta informācija par telpisko 
plānošanu, un konstatēja, ka šāda 
informācija bija ļoti ierobežota. Komisija 
2020. gadā kopā ar dalībvalstīm rīkoja 
darbsemināru par telpisko plānošanu un 
plūdiem. Komisija saglabāja savu 
sākotnējo nostāju, ka tā neieviesīs šo 
ieteikumu, kuram tā nepiekrita, jo 
uzskata, ka zemes izmantošanas 
plānošana ir valstu kompetencē. 

8.b 115 x 

ĪZ 26/2018  
“Kāpēc vairākkārt 
kavējās muitas 
IT sistēmu 
ieviešana” 

1.a 50 x 

1.b 50 x 

2.a 50 x 

2.b 50 x 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_26/SR_CUSTOMS_IT_LV.pdf


 

 

Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

3.a 50   x      

3.b 50  x       

4 50  x       

5.a 50  x       

5.b 50   x      

ĪZ 31/2018  
“Dzīvnieku labturība 
Eiropas Savienībā: 
mazinot neatbilstību 
starp vērienīgajiem 
mērķiem un 
praktisko 
īstenošanu” 

1.a 100  x       

1.b 100    Komisija ir izstrādājusi standarta 
veidlapas paraugu, kas dalībvalstīm 
jāizmanto, iesniedzot Komisijai gada 
ziņojumus. Komisija plāno izmantot 
dalībvalstu paziņotos rezultātus, lai 
noteiktu atsauces vērtības un 
mērķrādītājus attiecībā uz dzīvnieku 
labturību saimniecībās. Tai vēl ir 
jādefinē bāzes vērtība un mērķrādītāji, 
lai izmērītu un salīdzinātu dalībvalstu 
atbilstības pakāpi pārējās riska jomās. 

    

1.c 100    Lai ņemtu vērā secinājumus, kas izdarīti 
publicētajā novērtējumā par 
ES dzīvnieku aizsardzības un labturības 
stratēģiju (2012.–2015. gadam), 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_31/SR_ANIMAL_WELFARE_LV.pdf


 

 

Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

Komisija ir ieplānojusi vairākus 
turpmākus pasākumus: ceļvedi 
ES dzīvnieku labturības tiesību aktu 
atbilstības pārbaudei, sabiedrisko 
apspriešanu par ES tiesību aktu 
pārskatīšanu dzīvnieku labturības jomā 
un dzīvnieku labturības marķējumu. 
2022. gada sākumā Komisija uzsāka 
darbu pie ES dzīvnieku labturības tiesību 
aktu atbilstības pārbaudes ceļveža. 

2.a 102  x       

2.b 102  x       

3.a 103     x    

3.b 103  x       

4.a 104    Dalībvalstīm savi KLP stratēģiskie plāni 
bija jāiesniedz līdz 2021. gada 
31. decembrim. Tās varēs maksāt 
lauksaimniekiem par pasākumiem, ar 
kuriem tiek pārsniegtas dzīvnieku 
labturības minimālās prasības. Cūku 
astu amputēšana ir atzīta par 
jautājumu, kas jārisina politiskā līmenī, 
lai panāktu atbilstību dzīvnieku 
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Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

labturības noteikumiem, izmantojot 
stratēģiju “No lauka līdz galdam”. 
Nacionālie stratēģiskie plāni vēl nav 
apstiprināti. Komisija vēl nav pieņēmusi 
deleģēto aktu, lai papildinātu 
Stratēģisko plānu regulu saistībā ar 
dzīvnieku labturību. Joprojām nav 
skaidra lauku attīstības programmu 
iespējamā pārklāšanās ar privātajām 
shēmām, kas attiecas uz līdzīgām 
saistībām dzīvnieku labturības jomā. 

4.b 104  x       

4.c 104  x       

ĪZ 33/2018  
“Cīņa pret 
pārtuksnešošanos 
Eiropas Savienībā: 
pieaugošs 
apdraudējums, 
tāpēc jārīkojas 
aktīvāk” 

1.a 74    Komisija ir veikusi pasākumus ar mērķi 
noteikt rādītājus un konsolidēt 
pieejamās zināšanas, bet vēl nav 
izstrādājusi metodoloģiju, lai novērtētu 
pārtuksnešošanās un zemes 
degradācijas apmēru ES. 

    

1.b 74    Komisija ir veikusi pasākumus 
(piemēram, izveidojot ES Augsnes 
observatoriju), lai sistemātiski vāktu 
informāciju par pārtuksnešošanos un 
zemes degradāciju un ar šo informāciju 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_33/SR_DESERTIFICATION_LV.pdf


 

 

Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

apmainītos, bet vēl nav publicējusi 
datus skaidrā un lietotājam ērtā veidā. 

2 76  x       

3.a 78    Komisija ir finansējusi pētījumu un savā 
jaunajā augsnes stratēģijā norādījusi uz 
zemes degradācijas neitralitāti, bet vēl 
nav paskaidrojusi, kā ES plāno līdz 
2030. gadam to panākt. 

    

3.b 78  x       

3.c 78      x   

ĪZ 34/2018  
“ES iestāžu biroju 
telpas: daži labas 
pārvaldības piemēri, 
bet arī dažādi 
trūkumi” 

1. 
(1. punkts) 

93    Komisija vairākos dokumentos ir 
izklāstījusi dažus galvenos savas 
nekustamā īpašuma stratēģijas 
principus. Tomēr daži no tiem ir 
novecojuši vai neaptver visu Komisijas 
portfeli. Komisija vēl nav atjauninājusi 
un oficiāli apstiprinājusi savus galvenos 
lēmumu pieņemšanas principus 
attiecībā uz vispārējo ēku stratēģiju, kas 
aptver visu tās portfeli. 

    

1. 
(2. punkts) 

93  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_34/SR_EU_OFFICES_LV.pdf


 

 

Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

2. i) 94       x  

2. ii) 94       x  

3 97  x       

4 98  x       

5.a 101  x       

5.b 101    Iestādes ir vienojušās par kopēju 
mērījumu kodeksu visās galvenajās 
ES iestāžu atrašanās vietās (Brisele, 
Luksemburga un Strasbūra). Tas ir 
svarīgs solis ceļā uz platības datu 
salīdzināmības uzlabošanu. Iestādes vēl 
nav vienojušās par kopējiem izmaksu 
rādītājiem un pašlaik iestāžu forumos 
savā starpā nedalās ar platības vai 
izmaksu rādītājiem. Gada darba 
dokumentos par ēkām sniegtie dati 
neļauj aprēķināt vai salīdzināt platības 
vai izmaksu rādītājus. 

    

5.c 101   x      

ĪZ 35/2018  1.a 66   x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_35/SR_NGO_FUNDING_LV.pdf


 

 

Ziņojuma numurs 
un nosaukums Nr. ĪZ 

punkts 
Pieņemšanas 

līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav 

ieviests 
Nevar izdarīt 
secinājumus 

Vairs nav 
aktuāli 

“NVO izmantotā 
ES finansējuma 
pārredzamība: ir 
jādara vairāk” 

1.b 66   x      

2.a 69  x       

2.b 69  x       

3.a 71  x       

3.b 71  x       

3.c 71  x       

4.a 74  x       

4.b 74  x       

4.c 74  x       

Avots: ERP. 
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3.2. pielikums. 2018. gada ieteikumu izvērsts statuss sadalījumā pa ziņojumiem – citas revidējamās 
vienības 

Pieņemšanas līmenis:  pieņemti,  daļēji pieņemti,  nav pieņemti.  

Savlaicīguma līmenis:  savlaicīgi,  novēloti,  termiņš vēl nav beidzies,  nav turpmāku pasākumu,  savlaicīgums nav novērtēts. 

Ziņojuma 
numurs un 
nosaukums 

Nr. ĪZ 
punkts 

Pieņemšanas 
līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav ieviests Nevar izdarīt 

secinājumus 
Vairs nav 

aktuāli 

ĪZ 02/2018  
“Eiropas 
Centrālās bankas 
darbības 
efektivitāte, 
īstenojot banku 
krīzes vadību” 

Eiropas Centrālā banka (ECB) 

1.a 123  x       

1.b 123  x       

2.a 124  x       

2.b 124  x       

3.a 125   x      

3.b 125   x      

3.c 125  x       

4 126   x      

5.a 127  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_02/SR_SSM2_LV.pdf


 

 

Ziņojuma 
numurs un 
nosaukums 

Nr. ĪZ 
punkts 

Pieņemšanas 
līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav ieviests Nevar izdarīt 

secinājumus 
Vairs nav 

aktuāli 

5.b 127    ECB 2019. gada beigās izveidoja neatkarīgu 
ģenerāldirektorātu pārbaudēm uz vietas, 
un tas vērtējams kā pozitīvs solis. Lai gan 
nesen ir notikušas darbā pieņemšanas 
kampaņas vakanču aizpildīšanai, ECB 
kapacitāte uz vietas joprojām ir 
nepietiekama, lai varētu viegli risināt aktīvu 
kvalitātes problēmas un tās pilnībā aptvert. 
Uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas 
procesā (SREP) pārbaudēs uz vietas netika 
pietiekami ņemta vērā banku kopējā aktīvu 
kvalitāte, piešķirot 4 punktus. 
Neparedzētiem gadījumiem nav rezerves, 
un joprojām ir ierobežoti ECB rīcībā esošie 
resursi uz vietas (prasmes, ģeogrāfija, 
pieejamība laikā). Pēdējos gados 
visaptverošas aktīvu kvalitātes pārbaudes 
galvenokārt ir veiktas tad, kad bankas 
pievienojas vienotajam uzraudzības 
mehānismam. Tomēr tās reti veic nolūkā 
visaptveroši pārbaudīt vispārējo aktīvu 
kvalitāti vai to saistību atbilstību (saskaņā 
ar Banku atveseļošanas un noregulējuma 
direktīvas 27. panta 1. punkta 
h) apakšpunktu un Eiropas Banku iestādes 
pamatnostādņu par agrīnās intervences 
pasākumu izmantošanas faktoriem 
11. punktu) bankām, kuru stāvoklis 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32014L0059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32014L0059
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1151520/9d796302-bbea-4869-bd2c-642d3d817966/EBA-GL-2015-03_EN%20Guidelines%20on%20early%20intervention%20measures.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1151520/9d796302-bbea-4869-bd2c-642d3d817966/EBA-GL-2015-03_EN%20Guidelines%20on%20early%20intervention%20measures.pdf?retry=1


Ziņojuma 
numurs un 
nosaukums 

Nr. ĪZ 
punkts 

Pieņemšanas 
līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav ieviests Nevar izdarīt 

secinājumus 
Vairs nav 

aktuāli 

pasliktinās. Tā vietā pārbaudēs uz vietas 
tiek regulāri vērtēti daži kredītriska aspekti 
un/vai atlasīto portfeļu kredītkvalitāte. 

5.c 127 x 

6.a 128 x 

6.b 128 x 

7 129 x 

8 130 x 

ĪZ 14/2018  
“ES Ķīmisko, 
bioloģisko, 
radioloģisko un 
kodolmateriālu 
risku 
mazināšanas 
izcilības centri: 
jāpanāk lielāks 
progress” 

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) 

3.a 68 x 

3.b 68 x 

ĪZ 15/2018  
“Nigēras un Mali 
iekšējās drošības 

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) 

1. 
(1. ievilkums) 

64 x 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_LV.pdf
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Ziņojuma 
numurs un 
nosaukums 

Nr. ĪZ 
punkts 

Pieņemšanas 
līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav ieviests Nevar izdarīt 

secinājumus 
Vairs nav 

aktuāli 

spēku spēju 
nostiprināšana: 
tikai ierobežota 
un lēna virzība” 

2 65    Pēc ES spēju veidošanas misijas Nigērā 
vakances tiek aizpildītas ātrāk. Nav 
pierādījumu tam, ka ES spēju veidošanas 
misijas Mali ietvaros būtu mēģināts rast 
inovatīvus risinājumus vakanču 
aizpildīšanai. 

    

3. 
(1. ievilkums) 

66  x       

4 67  x       

5 69   x      

ĪZ 29/2018  
“EAAPI būtiski 
veicināja 
uzraudzību un 
stabilitāti 
apdrošināšanas 
nozarē, tomēr 
joprojām pastāv 
lielas problēmas” 

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) 

1.a 93  x       

1.b 93    Ziņojumi par profesionālizvērtēšanu 
neparāda, ka katra no tām pievēršas 
vienam uzraudzības konverģences 
jautājumam. Profesionālizvērtēšana netika 
pabeigta viena gada laikā, lai gan šajā ziņā 
ir panākts ievērojams progress. 

    

1.c 93  x       

2.a 96  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_29/SR_EIOPA_LV.pdf


 

 

Ziņojuma 
numurs un 
nosaukums 

Nr. ĪZ 
punkts 

Pieņemšanas 
līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav ieviests Nevar izdarīt 

secinājumus 
Vairs nav 

aktuāli 

2.b 96  x       

3.a 97   x      

3.b 97   x      

4.a 99  x       

4.b 99  x       

5 100  X       

6 101   x      

7.a 102  x       

7.b 102  x       

7.c 102      x   

8.a 105  x       

8.b 105  x       

8.c 105  x       
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Ziņojuma 
numurs un 
nosaukums 

Nr. ĪZ 
punkts 

Pieņemšanas 
līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav ieviests Nevar izdarīt 

secinājumus 
Vairs nav 

aktuāli 

ĪZ 34/2018  
“ES iestāžu biroju 
telpas: daži labas 
pārvaldības 
piemēri, bet arī 
dažādi trūkumi” 

Eiropas Parlaments (EP) 

1. 
(1. punkts) 

93  x       

1. 
(2. punkts) 

93   x      

2. i) 94       x  

2. ii) 94       x  

3 97  x       

4 98      x   

5.a 101  x       

5.b 101    Iestādes ir vienojušās par kopēju mērījumu 
kodeksu visās galvenajās ES iestāžu 
atrašanās vietās (Brisele, Luksemburga un 
Strasbūra). Tas ir svarīgs solis ceļā uz 
platības datu salīdzināmības uzlabošanu. 
Iestādes vēl nav vienojušās par kopējiem 
izmaksu rādītājiem un pašlaik iestāžu 
forumos savā starpā nedalās ar platības vai 
izmaksu rādītājiem. Gada darba 
dokumentos par ēkām sniegtie dati neļauj 
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Ziņojuma 
numurs un 
nosaukums 

Nr. ĪZ 
punkts 

Pieņemšanas 
līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav ieviests Nevar izdarīt 

secinājumus 
Vairs nav 

aktuāli 

aprēķināt vai salīdzināt platības vai izmaksu 
rādītājus. 

5.c 101   x      

Eiropas Savienības Padome (Padome) 

1. 
(1. ievilkums) 

93   x      

1. 
(2. ievilkums) 

93  x       

2. i) 94       x  

2. ii) 94       x  

3 97      x   

4 98  x       

5.a 101    Padome strādā pie jaunas kosmosa 
pārvaldības procedūras, ar ko nosaka 
jaunus rādītājus. Tomēr darbs vēl nav 
pabeigts. 

    

5.b 101    Iestādes ir vienojušās par kopēju mērījumu 
kodeksu visās galvenajās ES iestāžu 
atrašanās vietās (Brisele, Luksemburga un 
Strasbūra). Tas ir svarīgs solis ceļā uz 
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Ziņojuma 
numurs un 
nosaukums 

Nr. ĪZ 
punkts 

Pieņemšanas 
līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav ieviests Nevar izdarīt 

secinājumus 
Vairs nav 

aktuāli 

platības datu salīdzināmības uzlabošanu. 
Iestādes vēl nav vienojušās par kopējiem 
izmaksu rādītājiem un pašlaik iestāžu 
forumos savā starpā nedalās ar platības vai 
izmaksu rādītājiem. Gada darba 
dokumentos par ēkām sniegtie dati neļauj 
aprēķināt vai salīdzināt platības vai izmaksu 
rādītājus. 

5.c 101   x      

Eiropas Savienības Tiesa (EST) 

1. 
(1. punkts) 

93   x      

1. 
(2. punkts) 

93  x       

2. i) 94       x  

2. ii) 94       x  

3 97  x       

4 98  x       

5.a 101       x  
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Ziņojuma 
numurs un 
nosaukums 

Nr. ĪZ 
punkts 

Pieņemšanas 
līmenis 

Ieviešanas līmenis 

Savlaicīguma 
līmenis Pilnībā 

Lielākajā 
daļā 

aspektu 
Dažos aspektos Nav ieviests Nevar izdarīt 

secinājumus 
Vairs nav 

aktuāli 

5.b 101    Iestādes ir vienojušās par kopēju mērījumu 
kodeksu visās galvenajās ES iestāžu 
atrašanās vietās (Brisele, Luksemburga un 
Strasbūra). Tas ir svarīgs solis ceļā uz 
platības datu salīdzināmības uzlabošanu. 
Iestādes vēl nav vienojušās par kopējiem 
izmaksu rādītājiem un pašlaik iestāžu 
forumos savā starpā nedalās ar platības vai 
izmaksu rādītājiem. Gada darba 
dokumentos par ēkām sniegtie dati neļauj 
aprēķināt vai salīdzināt platības vai izmaksu 
rādītājus. 

    

5.c 101  x       

Eiropas Centrālā banka (ECB) 

1. 
(1. punkts) 

93  x       

1. 
(2. punkts) 

93  x       

2. i) 94       x  

2. ii) 94       x  

Avots: ERP. 
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3.3. pielikums. Īpašie ziņojumi, kuros Komisijai adresētie 
ieteikumi ir ieviesti pilnībā vai lielākajā daļā aspektu 

o Īpašais ziņojums 05/2018 “Atjaunojamo energoresursu enerģija ilgtspējīgai lauku 
attīstībai: nozīmīgas iespējamās sinerģijas, kas lielākoties netiek izmantotas” 

o Īpašais ziņojums 07/2018 “ES pirmspievienošanās palīdzība Turcijai: līdz šim gūti 
tikai ierobežoti rezultāti” 

o Īpašais ziņojums 08/2018 “ES atbalsts produktīvām investīcijām uzņēmumos – 
lielāka uzmanība jāpievērš noturībai” 

o Īpašais ziņojums 11/2018 “Jaunas iespējas lauku attīstības projektu finansēšanai: 
vienkāršākas, bet nav vērstas uz rezultātiem” 

o Īpašais ziņojums 12/2018 “Platjosla ES dalībvalstīs: neraugoties uz gūtajiem 
panākumiem, ne visi stratēģijas “Eiropa 2020” mērķi tiks sasniegti” 

o Īpašais ziņojums 14/2018 “ES Ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolmateriālu 
risku mazināšanas izcilības centri: jāpanāk lielāks progress” 

o Īpašais ziņojums 15/2018 “Nigēras un Mali iekšējās drošības spēku spēju 
nostiprināšana: tikai ierobežota un lēna virzība” 

o Īpašais ziņojums 20/2018 “Āfrikas miera un drošības sistēma: ES atbalsts ir 
jāpārorientē” 

o Īpašais ziņojums 21/2018 “ERAF un ESF projektu atlase un uzraudzība 2014.–
2020. gada periodā joprojām vērsta galvenokārt uz tiešajiem rezultātiem” 

o Īpašais ziņojums 23/2018 “Gaisa piesārņojums: mūsu veselība joprojām nav 
pietiekami aizsargāta” 

o Īpašais ziņojums 24/2018 “Oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas un 
inovatīvu atjaunojamo energoresursu demonstrējumi komerciālā mērogā Eiropas 
Savienībā: pēdējā desmitgadē plānotais progress nav panākts” 

o Īpašais ziņojums 26/2018 “Kāpēc vairākkārt kavējās muitas IT sistēmu ieviešana” 

o Īpašais ziņojums 35/2018 “NVO izmantotā ES finansējuma pārredzamība: ir jādara 
vairāk” 

Piebilde. Minētajā sarakstā nav iekļauti četri ieteikumi, kuru ieviešanas pakāpi nebija nepieciešams 
novērtēt, jo tie vairs nebija aktuāli, un 16 ieteikumi, kuru ieviešana līdz mūsu pēcpārbaudes pārskata 
sagatavošanai vēl nebija paredzēta. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_05/SR_Renewable_Energy_LV.pdf
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_35/SR_NGO_FUNDING_LV.pdf


 

 

Pielikums 

2018. gada pārskata 3. nodaļā formulēto ieteikumu ieviešanas pārbaude 

Gads ERP ieteikums 

ERP analīze par panākto virzību 

Pilnībā 
ieviests 

Ieviests 

Nav ieviests Neattiecas Nepietiekami 
pierādījumi 

lielākajā 
daļā 

aspektu 

dažos 
aspektos 

2018 

3.1. ieteikums. Komisijai jāsekmē tādu rādītāju iekļaušana 
programmu pārskatos, kuri 
 

a) sniedz būtiskāku informāciju par ES izdevumu programmu 
sasniegumiem, jo tajos ir līdzsvarotāk atspoguļoti ieguldījumi, 
iznākums, rezultāti un ietekme. 

Ieviešanas termiņš: 2022. gads, publicējot 2023. gada 
budžetam pievienotos programmu pārskatus. 

X      

2018 

3.1. ieteikums. Komisijai jāsekmē tādu rādītāju iekļaušana 
programmu pārskatos, kuri 
b) ir tieši saistīti ar darbībām, ko finansē no ES izdevumu 
programmām. 

Ieviešanas termiņš: 2022. gads, publicējot 2023. gada 
budžetam pievienotos programmu pārskatus. 

 X     
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52019TA1008%2801%29


 

 

Gads ERP ieteikums 

ERP analīze par panākto virzību 

Pilnībā 
ieviests 

Ieviests 

Nav ieviests Neattiecas Nepietiekami 
pierādījumi 

lielākajā 
daļā 

aspektu 

dažos 
aspektos 

2018 

3.1. ieteikums. Komisijai jāsekmē tādu rādītāju iekļaušana 
programmu pārskatos, kuri 
c) vairāk atspoguļo ES izdevumu programmu sasniegumus, 
nevis Komisijas un citu īstenošanas struktūru darbības 
rezultātus. 

Ieviešanas termiņš: 2022. gads, publicējot 2023. gada 
budžetam pievienotos programmu pārskatus. 

 X     

2018 

3.1. ieteikums. Komisijai jāsekmē tādu rādītāju iekļaušana 
programmu pārskatos, kuri 
d) attiecas uz programmas mērķiem. 

Ieviešanas termiņš: 2022. gads, publicējot 2023. gada 
budžetam pievienotos programmu pārskatus. 

 X     

2018 

3.2. ieteikums. Lai varētu aprēķināt progresu virzībā no 
atsauces datiem uz mērķrādītāju, Komisijai visām 
programmām ir jāierosina darbības rezultātu sistēma, kurā 
noteikti darbības rādītāji ar turpmāk uzskaitītajiem 
parametriem. Ja Komisija uzskata, ka tas nav nozīmīgi kādam 
konkrētam rādītājam, šāda izvēle ir jāpaskaidro programmu 
pārskatos. 
a) kvantitatīvi atsauces dati, kuros norādīts atsauces gads. 

Ieviešanas termiņš: 2022. gads, publicējot 2023. gada 
budžetam pievienotos programmu pārskatus. 

  X    
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Gads ERP ieteikums 

ERP analīze par panākto virzību 

Pilnībā 
ieviests 

Ieviests 

Nav ieviests Neattiecas Nepietiekami 
pierādījumi 

lielākajā 
daļā 

aspektu 

dažos 
aspektos 

2018 

3.2. ieteikums. Lai varētu aprēķināt progresu virzībā no 
atsauces datiem uz mērķrādītāju, Komisijai visām 
programmām ir jāierosina darbības rezultātu sistēma, kurā 
noteikti darbības rādītāji ar turpmāk uzskaitītajiem 
parametriem. Ja Komisija uzskata, ka tas nav nozīmīgi kādam 
konkrētam rādītājam, šāda izvēle ir jāpaskaidro programmu 
pārskatos. 

b) kvantitatīvi starpposma rādītāji. 

Ieviešanas termiņš: 2022. gads, publicējot 2023. gada 
budžetam pievienotos programmu pārskatus. 

  X    

2018 

3.2. ieteikums. Lai varētu aprēķināt progresu virzībā no 
atsauces datiem uz mērķrādītāju, Komisijai visām 
programmām ir jāierosina darbības rezultātu sistēma, kurā 
noteikti darbības rādītāji ar turpmāk uzskaitītajiem 
parametriem. Ja Komisija uzskata, ka tas nav nozīmīgi kādam 
konkrētam rādītājam, šāda izvēle ir jāpaskaidro programmu 
pārskatos. 

c) kvantitatīvi mērķi, kuros norādīts mērķa gads. 

Ieviešanas termiņš: 2022. gads, publicējot 2023. gada 
budžetam pievienotos programmu pārskatus. 

  X    
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Gads ERP ieteikums 

ERP analīze par panākto virzību 

Pilnībā 
ieviests 

Ieviests 

Nav ieviests Neattiecas Nepietiekami 
pierādījumi 

lielākajā 
daļā 

aspektu 

dažos 
aspektos 

2018 

3.2. ieteikums. Lai varētu aprēķināt progresu virzībā no 
atsauces datiem uz mērķrādītāju, Komisijai visām 
programmām ir jāierosina darbības rezultātu sistēma, kurā 
noteikti darbības rādītāji ar turpmāk uzskaitītajiem 
parametriem. Ja Komisija uzskata, ka tas nav nozīmīgi kādam 
konkrētam rādītājam, šāda izvēle ir jāpaskaidro programmu 
pārskatos. 

d) dati par vajadzīgo kvalitātes līmeni, lai varētu viegli 
aprēķināt progresu virzībā no atsauces datiem uz mērķrādītāju. 

Ieviešanas termiņš: 2022. gads, publicējot 2023. gada 
budžetam pievienotos programmu pārskatus. 

     X 

2018 

3.3. ieteikums. Komisijai jācenšas laikus saņemt informāciju par 
darbības rezultātiem attiecībā uz visiem darbības rādītājiem, 
piemēram, ieviešot jaunus ziņošanas rīkus interneta 
platformās. 

Ieviešanas termiņš: projektu uzsākšana 2021. gadā. 

X      

2018 

3.4. ieteikums. Komisijai jādokumentē ierosinātie mērķi, lai 
budžeta lēmējiestāde varētu novērtēt, cik tie vērienīgi. Tas 
nozīmē, ka jāierosina mērķrādītāji visiem izdevumu 
programmu rādītājiem. 

Ieviešanas termiņš: 2022. gads, publicējot 2023. gada 
budžetam pievienotos programmu pārskatus. 

  X    
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Gads ERP ieteikums 

ERP analīze par panākto virzību 

Pilnībā 
ieviests 

Ieviests 

Nav ieviests Neattiecas Nepietiekami 
pierādījumi 

lielākajā 
daļā 

aspektu 

dažos 
aspektos 

2018 

3.5. ieteikums. Komisijai ir jāpilnveido programmu darbības 
rezultātu pārskats, īpaši šādos aspektos: 
a) aprēķinot progresu virzībā no atsauces datiem uz
mērķrādītāju, jāizmanto viena metode. Ja Komisija uzskata, ka
tas nav iespējams kādam konkrētam rādītājam, šāda pieeja ir
jāpaskaidro programmu pārskatos.

Ieviešanas termiņš: Programmas darbības rezultātu pārskats 
par 2021. gadu. 

X 

2018 

3.5. ieteikums. Komisijai ir jāpilnveido programmu darbības 
rezultātu pārskats, īpaši šādos aspektos: 
b) jāpaskaidro iemesli, kas tika izmantoti, lai izvēlētos darbības 
rādītājus katrai programmai. 

Ieviešanas termiņš: Programmas darbības rezultātu pārskats 
par 2021. gadu. 

X 
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Iestāžu atbildes uz Eiropas Revīzijas 
palātas Pārskatu par ES budžeta 

sniegumu (stāvoklis 2021. gada beigās) 
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Saturs 
Lpp. 

1. nodaļa Komisijas horizontālo politikas prioritāšu
iekļaušana ES budžetā

Eiropas Komisijas atbildes 145 

2. nodaļa Komisijas horizontālo politikas prioritāšu
snieguma satvars

Eiropas Komisijas atbildes 150 

3. nodaļa Ieteikumu ieviešanas pārbaude

Eiropas Komisijas atbildes 156 

Eiropas Centrālās bankas atbildes 166 

Pielikums 2018. gada pārskata 3. nodaļā 
formulēto ieteikumu ieviešanas pārbaude

Eiropas Komisijas atbildes 167 
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KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS 

PĀRSKATU PAR ES BUDŽETA SNIEGUMU — STĀVOKLIS 

2021. GADA BEIGĀS  

“1. NODAĻA — KOMISIJAS HORIZONTĀLO POLITIKAS 

PRIORITĀŠU IEKĻAUŠANA ES BUDŽETĀ” 

KOMISIJAS ATBILŽU IEVADS 

Komisija atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palātas 2021. gada pārskatā par darbības rezultātiem 
galvenā uzmanība pievērsta politikas jomu integrētai pieejai.  

Integrēta pieeja ir būtisks instruments, ar kura palīdzību Komisija var īstenot horizontālos mērķus, 
piemēram, cīņu pret klimata pārmaiņām vai centienus izveidot dzimumlīdztiesīgāku sabiedrību, 
vienlaikus saglabājot savu izdevumu programmu stingru koncentrēšanos uz konkrētu ES mērķu 
sasniegšanu attiecīgajās politikas jomās. Attiecībā uz 2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēmu 
(DFS) integrēta pieeja ir apspriesta ar citām likumdevēja iestādēm, un panāktā vienošanās ir 
iekļauta iestāžu nolīgumā (IN). Tas kalpo kā Komisijas pamatnostādnes 2021.–2027. gada DFS 
īstenošanai.  

Kā atzīts Revīzijas palātas pārskatā (1.14. punkts), iestāžu nolīgumā Komisija ir apņēmusies 
dažādās jomās dažādos līmeņos īstenot integrētu pieeju. Papildus politikas apsvērumiem šī 
diferencēšana atspoguļo arī resursu un informācijas sistēmu ierobežojumus. Lai gan attiecībā uz 
dažām prioritātēm, piemēram, klimatu un bioloģisko daudzveidību, ir dažas skaidras apņemšanās 
sekot līdzi ieguldījumos iztērētajiem līdzekļiem, nevienā jomā apņemšanās neattiecas uz rezultātu 
(pretstatā ieguldījumiem) mērīšanu. 

Papildus IN Komisija ir publicējusi savu ieceri par snieguma satvaru budžetam, tostarp integrētajām 
prioritātēm, 2021. gada jūnija “Paziņojumā par snieguma satvaru ES budžetam” (COM(2021) 366), 
kas pieejams šeit: (https://europa.eu/!8DF8RG). Šis paziņojums ir pamats vērienīgai darba 
programmai, tajā skaitā izmēģinājuma projektiem, lai novērtētu apkopotos rezultātus, kas 
konkrētās jomās gūti no visām ES budžeta intervencēm. Pašlaik turpinās darbs šajā jomā. Lai gan 
Komisija joprojām ir pilnībā apņēmības pilna, progresu šajā jomā tomēr ir palēninājušas 
bezprecedenta krīzes un satricinājumi, kas ir radušies DFS pieņemšanas laikā un pēc tās un kas ir 
prasījuši nedalītu Komisijas uzmanību. Ņemot vērā apstākļus un no tiem izrietošos ierobežojumus, 
Komisija ir koncentrējusies uz savu juridisko saistību izpildes nodrošināšanu. 

Raugoties no metodoloģiskā viedokļa, jebkuras konkrētas ES izdevumu programmas snieguma 
satvarā nav jāiekļauj ne konkrēti mērķi, ne rādītāji, kas tieši saistīti ar horizontālajām (nevis 
konkrētai programmai specifiskām) prioritātēm. Jebkurā gadījumā gan konkrēto mērķu, gan 
galveno snieguma rādītāju galīgie kopumi atsevišķu ES izdevumu programmu pamataktos ir sarunu 
procesa ar likumdevējiem rezultāts. Komisija ir arī centusies samazināt konkrēto mērķu un galveno 
snieguma rādītāju skaitu 2021.–2027. gada DFS izstrādei un tos savstarpēji cieši sasaistīt, reaģējot 
arī uz attiecīgo Revīzijas palātas ieteikumu (3. ieteikums no Revīzijas palātas gada pārskatiem par 
2017. finanšu gadu). Pamatojoties uz to, Komisija neparedz, ka galvenie snieguma rādītāji vispusīgi 
aptvers horizontālās prioritātes, nemaz nerunājot par ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM). 
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Šajā kontekstā ziņošanā par ietekmi, kas gūta, īstenojot dažādas izdevumu programmas, ir 
nepieciešama rūpīga pieeja pieejamās informācijas apkopošanai.  

Dažos punktos (piemēram, 1.29., 1.31., 1.44., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12.) Revīzijas palāta atsaucas uz 
konstatējumiem, kas izdarīti dažos tās iepriekšējos pārskatos. Komisijas atbildes uz šajos pārskatos 
minētajiem konstatējumiem joprojām ir spēkā. 

HORIZONTĀLO POLITIKAS PRIORITĀŠU IEKĻAUŠANA 
ATLASĪTAJĀS ES BUDŽETA PROGRAMMĀS 

Satvars horizontālo politikas prioritāšu īstenošanai 2021.–2027. gada DFS 

1.17. Kā atzīst Revīzijas palāta, iestāžu nolīgums neuzliek Komisijai pienākumu izsekot visu ES

izdevumu ieguldījumu attiecībā uz digitālo pārkārtošanos. Šā iemesla dēļ šāda izsekošana pašlaik 
netiek veikta. 

Metodes dažu horizontālo politikas prioritāšu izdevumu izsekošanai 

Klimats 

1.29. Komisijas mērķis ir pastāvīgi izvērtēt kopējās lauksaimniecības politikas ieguldījumu pēc

iespējas ticamākā un zinātniski pamatotā veidā, vienlaikus ņemot vērā arī to, ka metodikai jābūt 
vienkārši īstenojamai un jāizvairās no pārmērīga administratīvā sloga. Komisija piekrīt grozīt 
Regulas (ES) 2021/2115 100. panta 2. punktā minētos svērumus, ja šādas izmaiņas ir pamatotas, 
lai precīzāk izsekotu izdevumus vides un klimata mērķiem. 

1.31. Komisija saskaņā ar 2022. gada maijā publicēto pētījumu atjaunināja bioloģiskās

daudzveidības izdevumu izsekošanas metodoloģiju un piemēroja to visā ES budžetā atbilstoši 
2021. gada pārvaldības un snieguma ziņojumam / 2023. gada budžeta projektam. 

Dzimums 

1.36. Komisija ir apzināti nolēmusi dzimumu līdztiesības izdevumu izsekošanas metodoloģijā

iekļaut arī intervences/pasākumus tajās programmās, kuru pamataktos var nebūt iekļauti ar 
dzimumu saistīti mērķi un/vai prasības par rādītājiem, kas sadalīti pēc dzimuma. Tas ir tāpēc, ka, no 
vienas puses, 2021.–2027. gada DFS pamatakti jau ir pieņemti (tātad ir zināms, cik lielā mērā tajos 
ir iekļauti ar dzimumu līdztiesību saistīti mērķi vai datu prasības), un, no otras puses, programmas 
sniedz pietiekamu pamatojumu faktiskajam ieguldījumam, ko tās patiešām sniegs, neatkarīgi no 
rādītāju esamības to pamataktā. 

1.37. Komisija savā publiski pieejamajā tīmekļa vietnē sniedz visu informāciju, kas vajadzīga

ieinteresētajām personām, kuras vēlas noskaidrot vienotu kopsummas (svērto) vērtību par ES 
budžeta nominālo ieguldījumu dzimumu līdztiesības veicināšanā. Svērto vērtību piešķiršana gan 
saskaņā ar EIGE instrumentu, gan KNR ir mākslīga, tā ir tikai metodoloģisks pieņēmums, un ir plaši 
atzīts, ka tas ir viens no veidiem, kā aplēst / aptuveni noteikt reālo attiecīgās intervences apjomu, 
kas faktiski ir paredzēts dzimumu līdztiesības veicināšanai. 

Ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM) 
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1.39. Saskaņā ar iestāžu nolīgumu, kas papildina 2021.–2027. gada DFS, Komisija ir apņēmusies

ņemt vērā ilgtspējīgas attīstības mērķus visās attiecīgajās programmās (sk. iepriekš 1.14. punktu). 
Komisija ir pierādījusi, ka tā pilda šo apņemšanos, savos ziņojumos sniedzot piemērus par to, kā 
attiecīgās programmas veicina konkrēto ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. 

ZIŅOŠANA PAR HORIZONTĀLO POLITIKAS PRIORITĀŠU 
SASNIEGŠANU 

1.41. Komisija vēlreiz uzsver, ka tā ir apņēmusies ziņot par saistībām, ko tā iestāžu nolīgumā ir

uzņēmusies attiecībā uz horizontālajām prioritātēm, kuras tā ir apņēmusies integrēt, lai gan dažādā 
apjomā. Patlaban neviena no šīm saistībām neattiecas uz rezultātu mērīšanu, nemaz nerunājot par 
to sasniegšanu. Tomēr Komisija ir stingri pārliecināta, ka ir svarīgi izmērīt rezultātus, kas gūti, 
apkopojot dažādus budžeta intervences pasākumus integrētajās jomās.  

Šim nolūkam tā ir uzsākusi izmēģinājuma projektu, lai izstrādātu nepieciešamo metodiku, ņemot 
vērā attiecīgos ierobežojumus. Komisija vienmēr ir uzsvērusi, ka, pārsniedzot noteiktos mērķus, ko 
tā apņēmusies sasniegt, ir jāievēro resursu ierobežojumi no administratīvā viedokļa. Progresu šajā 
jomā negatīvi ietekmēja arī tas, ka Komisijai bija jāpārvar vēl nepieredzētas krīzes un satricinājumi, 
kas radās DFS pieņemšanas laikā vai pēc tās. 

Ziņošana gada pārvaldības un snieguma ziņojumā par progresu, kas gūts, 

īstenojot integrētas pieejas mērķus 

1.43. Pirmais ievilkums — plānotais apjoms, kādā Komisija plāno iekļaut šajā ziņojumā minētās

horizontālās prioritātes, ir atšķirīgs. Gada pārvaldības un snieguma ziņojumā ir norādīts, ka galveno 
visaptverošo politikas mērķu iekļaušana ES budžeta programmās pilnībā atbilst Komisijas plāniem 
un saistībām. 

Otrais ievilkums — kā paskaidrots, piemēram, Komisijas atbildēs Revīzijas palātas īpašajam 
ziņojumam par izdevumiem klimata jomā DFS 2014.–2020. gadam, Komisijas aplēse par ES 
budžeta ieguldījumu klimata pārmaiņu jomā gan kārtējā gadā, gan arī pagātnē un nākotnē vienmēr 
atspoguļo vislabāko tobrīd pieejamo informāciju. Komisija ir apņēmusies atjaunināt savu aplēsi, 
tiklīdz būs pieejama jauna informācija, un pārredzamā veidā sniegt visu informāciju, kas ir tās 
aplēses pamatā. 

Trešais ievilkums — attiecībā uz Revīzijas palātas pārskata 1.43. punkta trešo ievilkumu Komisija 
norāda, ka, aprakstot apjomu, kādā tā ir atjauninājusi bioloģiskās daudzveidības izsekošanas 
metodiku, Komisija ir lietojusi apstākļa vārdu “lielā mērā”, norādot, ka atjauninājums ir aptvēris 
lielāko daļu, bet ne visas programmas. 

Ceturtais ievilkums — iepriekšējos ziņojumos Revīzijas palāta pārmeta, ka ES budžets ir lielā mērā 
neitrāls dzimumu līdztiesības ziņā. Tomēr šīs metodikas izmēģinājuma piemērošana ir parādījusi, 
ka lielākajai daļai ES budžeta ir potenciāls sniegt pozitīvu ieguldījumu dzimumu līdztiesības 
veicināšanā. Tas nav pretrunā Revīzijas palātas pārskatam, kurā norādīts, ka ir zināms, ka aptuveni 
4 % no ES budžeta ir paredzēti dzimumu līdztiesības veicināšanai. Komisijai ir skaidrs, ka darbībām, 
kas atzīmētas ar “0*”, ir potenciāls, bet nekādā gadījumā nav garantijas, ka tās dos ieguldījumu, un 
ka, lai noskaidrotu, cik lielā mērā tās dos ieguldījumu (un pat šāda iespējama ieguldījuma pazīmi), 
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ir vajadzīga papildu analīze un dati. Jāatgādina, ka šī metodika ir jauna un pirmo reizi tiek 
piemērota tikai izmēģinājuma veidā, tāpēc iespējas turpmākai attīstībai ir plašas. 

1.44. Pirmais ievilkums — skatīt Komisijas atbildi par 2.15. punktu.

Otrais ievilkums — gada pārvaldības un snieguma ziņojumā Komisija ir piešķīrusi ESF+ programmai 
maksimālo punktu skaitu 1, atzīstot, ka dzimumu līdztiesība bija būtisks mērķis, izstrādājot dalīti 
pārvaldīto ESF+ sadaļu. Konkrētāk, integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai ir ESF+ 
horizontālais princips. Tas jāņem vērā visu ESF+ programmu sagatavošanas, īstenošanas, 
uzraudzības un izvērtēšanas laikā. Turklāt saskaņā ar ESF+ dalīto pārvaldību dalībvalstīm ir 
pienākums ieplānot mērķtiecīgas darbības, kuru mērķis ir palielināt sieviešu ilgtspējīgu līdzdalību 
un progresu nodarbinātībā, un visiem ESF+ atlases kritērijiem un procedūrām ir jānodrošina 
dzimumu līdztiesība. Visbeidzot, visi ESF+ persondati un rādītāji tiks sadalīti pēc dzimuma. 

Attiecībā uz faktiskajām saistībām 2021. gadā saistībā ar dzimumu līdztiesību, par kurām ziņots 
programmas paziņojumā — tās bija 0, jo nebija sākta īstenošana un nebija pieņemtas dalībvalstu 
programmas. 

Informācija par to, vai izdevumi veicina vairāku prioritāšu īstenošanu vienlaikus 

1.45. Komisija vēlreiz uzsver, ka, tā vietā, lai atsauktos uz divkāršu uzskaiti (ar negatīvu nozīmi),

ir lietderīgi atsaukties uz sinerģiju ikreiz, kad viena darbība veicina vairāk nekā viena mērķa 
sasniegšanu. 

Rezultātu novērtējums 

1.50. Skatīt Komisijas atbildi par 2.48. punktu.

1.51. Komisija ir izvirzījusi mērķi 2021.–2027. gada DFS pārsniegt iestāžu nolīgumā noteiktās

saistības attiecībā uz integrētu pieeju. Progresa temps šajā jomā ir atkarīgs no pieejamajiem 
resursiem. Vairāki neparedzēti notikumi, kas ir notikuši DFS pieņemšanas laikā un pēc tās, ir 
prasījuši visaptverošu Komisijas reakciju, tostarp budžeta izpildes pārorientēšanu. 

Neskarot Somijas piemēra stingrību, Komisija uzskata, ka, veicot līdzīgu salīdzinājumu, būtu jāņem 
vērā viss ES budžeta atbalstīto pasākumu klāsts salīdzinājumā ar Somijas attīstības politikas 
atbalstītajiem pasākumiem. Komisija ir izstrādājusi kopīgus rādītājus konkrētām politikas jomām, 
piemēram, kohēzijas politikai vai Atveseļošanas un noturības mehānismam (ANM). Izaicinājums ir 
izstrādāt vienveidīgus rādītājus, ko var piemērot visiem ES budžeta finansētajiem pasākumiem. 

Komisijas paziņotās informācijas pārskatīšana 

1.52. Komisija ir pilnībā apņēmusies savos ziņojumos sniegt augstas kvalitātes informāciju par

darbības rezultātiem. Šī apņemšanās nozīmē arī to, ka Komisija pārredzamā veidā labos 
konstatētās kļūdas. 

1.1. pielikums. Horizontālo politikas prioritāšu integrēšana ietekmes 

novērtējumos  

Ietekmes novērtējumā Komisija neuzskatīja bioloģisko daudzveidību par galveno horizontālo 
prioritāti digitālās Eiropas jomā. Ietekmes novērtējuma 65. lappusē ir minēta iespēja, ka 
programma “Digitālā Eiropa” varētu veidot sinerģiju ar programmu “LIFE”. 
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1.3. pielikums. Izdevumu mērķi, kas noteikti horizontālajām politikas 

prioritātēm 

Saskaņā ar 2. nodaļas 2.2. pielikumu programmas “Digitālā Eiropa” juridiskajā pamatā nav noteikts 
izdevumu mērķis klimata jomā. 
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KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS 

PĀRSKATU PAR ES BUDŽETA SNIEGUMU — STĀVOKLIS 

2021. GADA BEIGĀS  

“2. NODAĻA. KOMISIJAS HORIZONTĀLO POLITIKAS 

PRIORITĀŠU SNIEGUMA SATVARS” 

IEVADS 

2.3. Ziņojot par budžeta izpildi, Komisija cenšas panākt līdzsvaru starp vispusīgumu un

kodolīgumu, lai ziņojums būtu noderīgs un lasītājam ērti izmantojams. Lemjot par sniegtās 
informācijas veidu un detalizācijas pakāpi, Komisija paļaujas uz vienošanos, kas panākta ar 
likumdevējiem 2020. gada 16. decembra iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību 
budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (IN). Tas nozīmē, ka ne par visām 
transversālajām jomām tiek ziņots vienādi.  

Tomēr 2021. gada pārvaldības un snieguma ziņojumā ir iekļauta sīki izstrādāta informācija par 
jauno izmēģinājuma metodoloģiju ar dzimumu līdztiesību saistīto izdevumu izsekošanai. 
Ieguldījums Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķos (IAM) ir noteikts, 
izmantojot ziņošanu ar konkrētiem ilustratīviem piemēriem.

KLIMATA UN BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS PRIORITĀŠU 
INTEGRĒŠANA SNIEGUMA SATVARĀ 

ES budžeta ieguldījums klimata un bioloģiskās daudzveidības jomā 

2.9.–2.12. Attiecībā uz ziņošanu par klimata izdevumiem Komisija atsaucas uz savām atbildēm

par Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 9/2022 par klimata izdevumiem 2014.–2020. gada ES 
budžetā. 

Attiecībā uz bioloģisko daudzveidību Komisija 2022. gada jūnijā nāca klajā ar savu jauno 
bioloģiskās daudzveidības izsekošanas metodoloģiju1, kuras pamatā ir plašs ārējs pētījums2, lai 
nodrošinātu uzticamu izsekošanu un novērstu konstatētos trūkumus, veicot iepriekšējās 
izsekošanas metodoloģijas un konkrētu ieteikumu ex post novērtējumu[1][2]. Ar jauno metodoloģiju 
netiek izsekoti izdevumi, kas var kaitēt bioloģiskajai daudzveidībai, ņemot vērā to, ka DFS 2021.–
2027. gadam pieeja ir vērsta uz principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu visos ES 
fondos un programmās. 

Ziņošana par ES budžeta ieguldījumu klimata un bioloģiskās daudzveidības jomā 

1  https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/pdf/Biodiversity_tracking_methodology_for_each_programme_except_CAP.pdf

2 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/793eb6ec-dbd6-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-258471562 
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2.14. Komisija ir pilnībā apņēmusies savos ziņojumos sniegt kvalitatīvu informāciju par sniegumu,

un tā ir turpinājusi uzlabot sniegtās informācijas ticamību un kvalitāti. Šī apņemšanās nozīmē arī 
to, ka gadījumos, kad tiek konstatētas kļūdas, Komisija par tām ziņo pārredzamā veidā.  

Labojums attiecas tikai uz II sējumu (1. un 4. pielikums). Šīs kļūdas ir izlabotas, un Komisija ir 
pārliecināta, ka tagad pārvaldības un snieguma ziņojums sniedz jaunāko un precīzāko informāciju. 

2.15. Komisija norāda, ka klimatrīcības apsekošana tika ieviesta 2014.–2020. gada periodā un ka

tā jau bija Revīzijas palātas Īpašā ziņojuma Nr. 09/2022 priekšmets. Komisija arī atsaucas uz 
savām atbildēm par Īpašo ziņojumu Nr. 31/2016.  

Konsekvences labad Komisija šo pašu metodoloģiju piemēro arī pašreizējam pārejas periodam. 
Jauno KLP sāks īstenot 2023. gada 1. janvārī un piemēros metodoloģiju klimata izdevumu 
izsekošanai 2023.–2027. gada periodā saskaņā ar Regulas (ES) 2021/2115 100. panta 
noteikumiem. 

2.16. Komisija atsaucas uz savām atbildēm, kas sniegtas Revīzijas palātas Īpašajā ziņojumā

Nr. 13/2020. 

2.18. Saskaņā ar 2020. gada 16. decembra iestāžu nolīgumu3 Komisijai ir jāņem vērā

pārklāšanās, un tā to dara regulāri. Piemēram, Komisija no darbību kopuma, kuru (varbūtējo) 
ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības atjaunošanā tā novērtē, neizslēdz darbību, kas ir atzīta par 
tādu, kura veicina klimata pārmaiņu novēršanu, tieši tāpēc, ka tā uzskata, ka šo abu mērķu 
sasniegšanā var veidoties sinerģija.  

Ziņošana par šādas pārklāšanās precīzu apmēru (nav prasīta iestāžu nolīgumā) ir tehniski sarežģīta 
un, balstoties uz pašreizējām sistēmām, nav iespējama, jo dažādās horizontālās prioritātes tiek 
izsekotas ar dažādu detalizācijas pakāpi, paļaujoties uz dažādiem mehānismiem un IT sistēmām. 

2.19. Komisija ņēma vērā visus pārklāšanās gadījumus, ko Revīzijas palāta ir minējusi

2.19. punktā, kā prasīts iestāžu nolīgumā. 

Izdevumu izsekošana un aplēšu izmantošana, ziņojot par progresu 

2.23.–2.24. Kā paskaidrots atbildēs par Īpašo ziņojumu par klimata izdevumiem 2014.–

2020. gadā, tas, ka ES budžetā ir ietvertas darbības, kas pēc būtības ir daudzgadu darbības un tiek 
īstenotas ļoti dažādos veidos, nozīmē, ka vienīgais veids, kā ik gadu sniegt reāllaika aplēsi par ES 
budžeta ieguldījumu klimata pārmaiņu novēršanā, ir apkopot izdevumus dažādos izdevumu cikla 
posmos. Tieši šā iemesla dēļ Komisija regulāri atjaunina arī iepriekšējos datus, ņemot vērā visu 
jauno informāciju, kas kļūst pieejama.  

2.25. Tā kā ir konstatēts risks, ka netiks sasniegts 35 % mērķrādītājs klimata izdevumiem 2023.–

2024. gadā, plānošanas struktūras līdz 2022. gada rudenim RTD ĢD darba programmā ir 
pastiprinājušas investīcijas klimatrīcībā. Galīgā ex ante aplēstā vērtība ir 35,6 % (aptuveni 
170 miljoni EUR virs 35 % mērķrādītāja).  

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32020Q1222%2801%29 
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DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS ASPEKTA INTEGRĒŠANA SNIEGUMA 
SATVARĀ  

Dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana 

2.31. Komisija norāda, ka Revīzijas palātas minētā revīzija par dzimumu līdztiesības aspekta

integrēšanu ES budžetā (Īpašais ziņojums Nr. 10/20214), kas publicēta 2021. gada maijā, 
galvenokārt attiecās uz DFS 2014.–2020. gadam izveidi. 

ES budžeta ieguldījums dzimumu līdztiesības veicināšanā 

2.35. Attiecībā uz ESF+ Komisija atzīst, ka 2.35. punktā minētais teksts bija redzams

pārrakstīšanās kļūdas dēļ (tehnisku iemeslu dēļ šī atsauce tika manuāli iekļauta tabulā, un 
minētajos divos gadījumos tā netika attiecīgi atjaunināta). Vienīgajai atsaucei tabulā jābūt 
“Konsolidēta informācija par īstenotajām gada saistībām (kopējais vērtējums sadalījumā pa 
programmām, miljonos euro)”. 

Attiecībā uz 2.35. punktā minēto atsauci no programmas “Apvārsnis Eiropa” pārskata Komisija 
vēlas precizēt, ka tā atsaucas uz nepieciešamību izstrādāt īpašu programmai “Apvārsnis Eiropa” 
paredzētu sistēmu, lai iezīmētu programmas darbības un piešķirto budžetu tā, lai par tiem varētu 
ziņot saskaņā ar nesen izstrādāto Komisijas metodoloģiju, kurā visa ziņošana tiek veikta saskaņā ar 
6.4. iedaļu.  

2.36. Paziņotās summas, kas ieguldītas dzimumu līdztiesības veicināšanā, attiecas uz katrā

programmā īstenotajām gada saistībām (kopējais vērtējums sadalījumā pa programmām, miljonos 
euro). Saistību kopsumma, par kuru paziņots katras programmas novērtējumā, ir vienāda ar 
saistību summu saskaņā ar apstiprināto budžeta izpildi 2021. gadā. Metodoloģijas vajadzībām 
netiek ziņots par summām, kas ieguldītas dzimumu līdztiesības veicināšanā saskaņā ar REACT-EU. 

Skaitļi, kas attiecas uz dzimumu līdztiesību, dažos gadījumos tika atjaunināti, lai atainotu aktuālāku 
informāciju, kura saņemta no atbildīgajiem ģenerāldirektorātiem (ĢD). 

2.38. Informācija par summām, kas sniedz ieguldījumu dzimumu līdztiesībā, bija pieejama

pārredzamā veidā par visām individuālajām programmām. Komisija atzīst, ka 2023. gada budžeta 
projektā un gada pārvaldības un snieguma ziņojumā vēl nebija iekļauta konsolidēta informācija par 
summām, kas sniedz ieguldījumu dzimumu līdztiesībā (vērtējums 1 un 2). Komisija nodrošinās, ka 
konsolidēta informācija būs pieejama jau 2024. gada budžeta projektā.  

Attiecībā uz sarakstu ar maksimālo vērtējumu, kas piešķirts katrai programmai, Komisija 
konstatēja, ka šī atšķirība rodas no: 

vērtējuma 1: punktu piešķiršana ESF+ līdz vērtējumam 1 (dalītās pārvaldības sadaļa). Tas ir tāpēc, 
ka vērtējums tiek piešķirts, pamatojoties tikai uz programmas izstrādes/snieguma satvaru, nevis uz 
saistību summu 2021. gadā (ESF+ dalītās pārvaldības sadaļas gadījumā šī summa ir 0 EUR 
nepietiekamas plānošanas/īstenošanas dēļ). Ņemot vērā ESF+ regulas novēloto pieņemšanu 
(2021. gada jūnijs) un to, ka dalībvalstu iestādes prioritāti piešķīra citiem instrumentiem Covid-19 
uzliesmojuma seku novēršanai (REACT-EU, Atveseļošanas un noturības mehānisms un Investīciju 
iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu CRII un CRII+), ESF+ dalītās pārvaldības programmu 
pieņemšana aizkavējās līdz 2022. gadam, un 2021. gada piešķīruma daļa tika pārplānota. Tādējādi 

4 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_LV.pdf 
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2021. gadā ESF+ dalītās pārvaldības sadaļā izdevumi netika pieņemti, aplēsti vai plānoti. Tāpēc 
programmu pārskata tabula, kurā norādītas summas, tiks atjaunināta pēc visu ESF+ programmu 
pieņemšanas; 

vērtējuma 0*: attiecībā uz Eiropas Aizsardzības fondu marķējums tika piesardzīgi pārskatīts, lai tas 
būtu 0 (no vērtējuma 0*). Tāpēc 2023. gada budžeta projektā ir 29 programmas ar vērtējumu 0*. 

2.40. Apkopojot summas ar vērtējumu 0*, 1 un 2, Komisija īpaši atsaucas uz programmu, kur vai

nu sniedz ieguldījumu (vērtējums 1 un/vai 2), vai kura varētu sniegt ieguldījumu (0*). Tas atbilst 
dažādo vērtējumu definīcijai. Šis apkopojums paredzēts tam, lai uzsvērtu ES budžeta iespējamo 
nozīmi dzimumu līdztiesības jomā un nepieciešamību to vēl vairāk mobilizēt šajā virzienā, ja 
iespējams, saskaņā ar pašreizējo DFS. 

2.41. Komisija ir nolēmusi izmantot vērtējumu 0*, lai pievērstu uzmanību darbībām, kas var

veicināt dzimumu līdztiesību, lai pēc iespējas vairāk virzītu faktisko budžeta izpildi uz pēc iespējas 
vairāk faktisko dzimumu līdztiesības veicināšanas rezultātu sasniegšanu. Arī Eiropas Dzimumu 
līdztiesības institūts (EIGE) paredz šo starpposma vērtējumu 0*. Komisija ir ļoti skaidri norādījusi, ka 
nākotnē šo vērtējumu var mainīt uz vērtējumu 0, 1 vai 2 tikai tad, ja ir pieejama papildu 
analīze/dati. 

2.42. Visas programmas sniedz pamatojumu vērtējumiem, kas piešķirti apakšiedaļā “Galvenie

sasniegumi un sniegums”, kurā ietverts pārskats par programmas atbilstību, pamatojoties uz 
akadēmisko literatūru, un attiecīgā gadījumā par to, kā dzimumu aspekts ir iekļauts tās juridiskajā 
pamatā / snieguma satvarā / darba plānos. Vienīgais izņēmums ir Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānisma programmas pārskats un daļēji programmas “ES — veselībai” programmas pārskats, 
kurā ir sniegts skaidrojums tikai par vienu no diviem vērtējumiem. Ja ir piešķirts tikai vērtējums 0*, 
programmu pārskatos var nebūt sniegts skaidrojums par šo vērtējumu (piemēram, Inovāciju fonds). 
Tas atbilst metodoloģijai, kas paredz, ka ir vajadzīgs pamatojums, lai piešķirtu vērtējumu 0, 1 un 2. 

2.43. Pirmais ievilkums — attiecībā uz ieguldījumu 5. ilgtspējīgas attīstības mērķī par dzimumu

līdztiesību Komisija atgādina, ka vērtējums 0* nozīmē, ka programmu ieguldījums dzimumu 
līdztiesībā ir iespējams, taču tas ir neskaidrs. Saprotams, ka laikā, kad lielākajā daļā programmu vēl 
nav sācies plānošanas/īstenošanas posms, tikai dažās no šīm programmām ir konkrēti ilustratīvi 
piemēri par to ieguldījumu 5. IAM, kā noteikts budžeta apkārtrakstā. 

Skatīt arī Komisijas atbildi par 2.42. punktu. 

Izdevumu mērķi un rādītāji dzimumu līdztiesības jomā 

2.44. Izdevumu mērķu noteikšana šajā jomā nav plaši izplatīta prakse ESAO valstīs, pat

visprogresīvākajās valstīs, jo šādu mērķu noteikšanai ir gan priekšrocības, gan trūkumi (sk. ESAO 
publikāciju par dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā ESAO valstīs 
https://www.oecd.org/gender/Gender-Budgeting-in-OECD-countries.pdf). 

2.46. ESF+ dalītās pārvaldības programmu pieņemšana aizkavējās līdz 2022. gadam, jo ESF+

regula tika pieņemta novēloti 2021. gada jūnijā un dalībvalstu iestādes piešķīra prioritāti citiem 
instrumentiem Covid-19 uzliesmojuma seku novēršanai. Tāpēc 2022. gada programmu pārskata 
sagatavošanas laikā īstenošana vēl nebija sākusies.  

Pēc visu ESF+ programmu pieņemšanas un visā to īstenošanas laikā Komisijas ziņojumos tiks 
iekļauti pēc dzimuma sadalīti dati. 
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INFORMĀCIJA PAR ES PROGRAMMU PROGRESU 
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶU SASNIEGŠANĀ 

2.48. Komisija pilda savas saistības saskaņā ar iestāžu nolīgumu IAM jomā, katru gadu budžeta

projektam pievienotajā darba dokumentā I ziņojot par ES budžeta ieguldījumu IAM sasniegšanā. 
Tas tiek darīts, horizontālajā iedaļā sniedzot pārskatu par ES budžeta politikas saskaņotību virzībā 
uz IAM, kā arī norādot IAM, kuros katra programma sniedz ieguldījumu, tostarp norādot šāda 
ieguldījuma ilustratīvus piemērus atsevišķu programmu pārskatu īpašajā iedaļā. 

Ziņošana par budžeta ieguldījumu IAM jomā 

2.51. Attiecībā uz IAM kopumā skatīt Komisijas atbildi par 2.48. punktu.

Attiecībā uz IAM klimatrīcības jomā Komisijai ir sava ziņošanas sistēma, ko tā uzskata par stabilu, 
un tā plāno ieguldīt tās uzlabošanā saistībā ar ziņošanu par ietekmi, tostarp saistībā ar ziņošanas 
prasībām, ko Komisija ir uzņēmusies, emitējot zaļās obligācijas saistībā ar NGEU. 

DIGITĀLĀ PĀRKĀRTOŠANĀS

2.59. Ziņošana par programmu “Digitālā Eiropa” ietver informāciju par digitālo pārkārtošanos

nevis integrēšanas rezultātā, bet gan tāpēc, ka tā ir daļa no programmas konkrētajiem mērķiem. 

2.60. Skatīt Komisijas atbildi par 1.1. un 1.48. punktu.

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

2.62. Ar atjaunināto labāka regulējuma satvaru no 2021. gada ir ieviesta prasība visu attiecīgo

turpmāko tiesību aktu ietekmes novērtējumos veikt dzimumaspekta analīzi. 

2.63. Komisija atzīst, ka dzimumu līdztiesības aspekta izsekošanas metodoloģija ir jauna un tiek

piemērota tikai izmēģinājuma kārtā pirms grafika, par kuru iestāžu nolīgumā panākta vienošanās 
ar likumdevējiem. Tāpēc to ir iespējams uzlabot, un šajā saistībā tiek veikti pasākumi. 

1. ieteikums. Horizontālās politikas prioritātes labāk integrēt

snieguma satvarā

a) Komisija piekrīt šim ieteikumam.

Komisija plāno ziņot par savu notiekošo izmēģinājuma projektu rezultātiem zaļajā, digitālajā un 
darbvietu jomā, tiklīdz būs pabeigts metodoloģiskais darbs, un vajadzības gadījumā veiks 
turpmākus pasākumus saistībā ar šiem rezultātiem. 

b) Komisija daļēji piekrīt šim ieteikumam.

Komisija strādā, lai pilnveidotu metodoloģiju un lai integrētu dzimumu līdztiesību pašreizējo 
programmu plānošanā. Komisija nevar uzņemties saistības attiecībā uz turpmāko likumdošanas 
iniciatīvu saturu. 
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c) Komisija piekrīt šim ieteikumam.

2.66. Komisija ir pilnībā apņēmusies savos ziņojumos sniegt kvalitatīvu informāciju par sniegumu.

Šī apņemšanās nozīmē arī to, ka gadījumos, kad tiek konstatētas kļūdas, Komisija tās labo 
pārredzamā veidā.  

Kā paskaidrots 2.23. punktā, Komisija regulāri atjaunina klimata izdevumu aplēses, ņemot vērā visu 
jauno informāciju, kas kļūst pieejama. Reāllaika gada aplēse nav iespējama, jo būtu nepieciešams 
apkopot izdevumus dažādos izdevumu cikla posmos. 

2. ieteikums. Uzlabot ziņošanu par horizontālajām politikas

prioritātēm gada pārvaldības un snieguma ziņojumā un programmu

pārskatos

a) Komisija piekrīt šim ieteikumam.

b) Komisija piekrīt šim ieteikumam.

c) Komisija piekrīt šim ieteikumam.
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KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS 

ZIŅOJUMU PAR ES BUDŽETA IZPILDI – STATUSS 2021. GADA 

BEIGĀS 

“3. NODAĻA. IETEIKUMU IEVIEŠANAS PĀRBAUDE” 

APSVĒRUMI  

3.8., 3.9. un 3.1. pielikums. Komisija atzīmē, ka būtiski palielinājies to ieteikumu skaits,

kuriem jāveic ieviešanas pārbaude, — no 149 ieteikumiem 2017. gadā līdz 255 ieteikumiem 
2018. gadā. Tas ir jāskata saistībā ar to, ka ir palielinājies Komisijai adresēto īpašo ziņojumu ar 
ieteikumiem skaits. (Šis skaits palielinājās no 20 2017. gadā līdz 33 2018. gadā). Tas apgrūtina to 
īstenošanu un uzraudzību. No visiem 2018. gadā publicētajiem ziņojumiem sešos īpašajos 
ziņojumos bija iekļauti 15 vai vairāk ieteikumu (t. i., ieteikumi un to apakšieteikumi) (piemēram, 
īpašais ziņojums Nr. 01/2018 “Kopēja palīdzība projektu sagatavošanai Eiropas reģionos 
(JASPERS)”, īpašais ziņojums Nr. 03/2018 “Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas 
procedūras (MNNP) revīzija” un īpašais ziņojums Nr. 19/2018 “Eiropas ātrgaitas dzelzceļa tīkls”). 
Vidējais Komisijai adresēto ieteikumu skaits saglabājās stabils: 9–10 ieteikumi katrā ziņojumā.   

Komisija atzīmē, ka no 28 ieteikumiem, kurus Revīzijas palāta uzskatīja par neīstenotiem, Komisijas 
ieskatā četri ir pilnībā īstenoti kopš 2022. gada 23. maija un ka sākotnēji tā nepieņēma 16 un daļēji 
pieņēma divus ieteikumus, pamatojoties uz iemesliem, kas izklāstīti publicētajās atbildēs uz 
attiecīgajiem īpašajiem ziņojumiem.  

Tāpat no 68 ieteikumiem, kas norādīti kā “novēloti”, pieci ieteikumi netika pieņemti. Revīzijas palāta 
uzskata, ka viens no šiem pieciem pasākumiem ir pilnībā īstenots, divi ir īstenoti vairumā aspektu 
un divi ir īstenoti dažos aspektos. Tas nozīmē, ka Komisija ir rīkojusies, kaut arī ieteikums netika 
pieņemts. Turklāt 13 ieteikumi sākotnēji tika pieņemti tikai daļēji. 

3.13.–3.15. Komisija uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi veikt ieviešanas pārbaudi saistībā ar visiem

pieņemtajiem ieteikumiem un tos īstenot. Lai gan uzraudzības sistēma pārtrauc uzraudzību, kad 
Komisija uzskata, ka attiecīgais ieteikums ir īstenots, tas neskar to, ka Komisija var turpināt 
rīkoties, ja tiek īstenotas iniciatīvas, kuras ir jāveic pastāvīgi (piemēram, ĪZ 07/2020 “Kohēzijas 
politikas īstenošana”, 3. ieteikums, ĪZ 04/2017 “ES budžeta aizsardzība pret nepareiziem 
izdevumiem”, 4. ieteikums, kā arī ĪZ 02/2017 “Komisijas sarunas par 2014.–2020. gada partnerības 
nolīgumiem un programmām kohēzijas politikas jomā”, 2.b un 5. ieteikums). Šādas darbības netiktu 
atspoguļotas Komisijas datubāzē. Turklāt nevar izslēgt to, ka Revīzijas palāta uzskata ieteikumus 
par daļēji īstenotiem, savukārt Komisija tos uzskata par pilnībā īstenotiem. 
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3.20. Ieviešanas pārbaužu īstenošanas līmenis un savlaicīgums jāskata kopā ar Revīzijas palātas

ieteikumu pieņemšanu. Komisija ir pilnībā apņēmusies īstenot visus pieņemtos ieteikumus Revīzijas 
palātas īpašajos ziņojumos noteiktajos termiņos. Tomēr tas neattiecas uz ieteikumiem, ko Komisija 
sākotnēji nepieņēma to iemeslu dēļ, kuri izklāstīti publicētajās atbildēs uz attiecīgo īpašo ziņojumu.

Turklāt dažos gadījumos ieviešanas pārbaudēm var būt nepieciešams vairāk laika, nekā sākotnēji 
paredzēts, pasākumu sarežģītības, ar likumdošanu vai politiku saistītu norišu, resursu ierobežojumu 
vai ārēju faktoru dēļ — tādi ir, piemēram, Covid-19 pandēmija un pasākumi, kas veikti, reaģējot uz 
šo bezprecedenta krīzi, kas prasīja daudzu pasākumu prioritāšu maiņu. Tas, ka ieteikums nav 
pilnībā īstenots līdz sākotnējam paredzētajam izpildes datumam, nenozīmē, ka līdz minētajam 
datumam nav veikti nekādi pasākumi vai ka šis ieteikums pēc tam netiks pilnībā īstenots. 

SECINĀJUMS 

3.22. Komisija atsaucas uz savu atbildi uz 3.8. punktu un jo īpaši uz to, ka salīdzinājumā ar

iepriekšējiem gadiem ievērojami palielinājies to ieteikumu skaits, attiecībā uz kuriem jāveic 
ieviešanas pārbaude saistībā ar 2018. gadā publicētajiem īpašajiem ziņojumiem, un tas apgrūtina 
to īstenošanu un uzraudzību. 

EIROPAS KOMISIJAS ATBILDES UZ 3.1. PIELIKUMU 

“2018. GADA IETEIKUMU IZVĒRSTS STATUSS SADALĪJUMĀ PA 

ZIŅOJUMIEM — EIROPAS KOMISIJA” 

Īpašais ziņojums Nr. 1/2018 “Kopēja palīdzība projektu sagatavošanai Eiropas 

reģionos (JASPERS) — laiks to novirzīt mērķtiecīgāk” 

Atbilde uz 4.a) ieteikumu, 133. punkts. Komisijas tehniskās palīdzības stratēģijas mērķis ir izklāstīt 
visas tās veiktās tehniskās palīdzības darbības, īpaši nekoncentrējoties uz spēju veidošanas 
koordināciju. Tomēr, lai vēl vairāk precizētu JASPERS nozīmi tehnisko spēju veidošanas jomā, 
JASPERS izstrādā zināšanu nodošanas stratēģiju. Tiks nodrošināta saskaņošana ar Komisijas 
politikas virzieniem administratīvās spējas veidošanas jomā, un katrs tehnisko spēju veidošanas 
uzdevums tiks iekļauts JASPERS valstu darba programmās. Tas ļaus sasaistīt apzinātās un 
saskaņotās tehniskās palīdzības vajadzības ar kohēzijas politikas, Taisnīgas pārkārtošanās fonda 
un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta politikas mērķiem katrā dalībvalstī. 

Atbilde uz 5.a) ieteikumu, 138. punkts. JASPERS ir iekļauts konsultāciju centrā InvestEU, un pašlaik 
tiek saskaņošana ar tā uzraudzības prasībām. 

Atbilde uz 5.b) ieteikumu, 138. punkts. JASPERS izstrādā uzraudzības un ziņošanas prasību 
dokumentu, kura mērķis cita starpā ir izveidot sistēmu, kas nodrošinātu, ka turpmākie novērtējumi 
ir pietiekami visaptveroši. 

Atbilde uz 5.c) ieteikumu, 138. punkts. Dati par katra JASPERS uzdevuma paredzamo budžetu tiks 
apkopoti pie galvenā snieguma rādītāja “Saņemto un atbalstīto konsultāciju uzdevumu skaits, 
apjoms, veids un sadalījums”. Tiks uzraudzītas arī izpildīto uzdevumu faktiskās tiešās izmaksas, 
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pamatojoties uz finanšu un administratīvā pamatnolīguma (FAFA) likmēm. Papildus izmaksu 
uzraudzībai tiek uzraudzīta arī cilvēkresursu izmantošanas intensitāte, lai iegūtu datus efektivitātes 
un lietderības izvērtēšanai. 

Atbilde uz 5.d) ieteikumu, 138. punkts. Finanšu un administratīvajā pamatnolīgumā starp EIB un 
Eiropas Komisiju ir noteikts: “Lai saskaņotu, sistematizētu un atvieglotu turpmāko sadarbību, kā arī 
pamatojoties uz līdz šim gūto pieredzi, ir lietderīgi un atbilstoši vienkāršošanas mērķim, ka 
Savienība un Banka saskaņā ar to attiecīgajiem Līgumā noteiktajiem uzdevumiem pamatnolīguma 
veidā attiecībā uz Finanšu regulu vienojas par principiem, standarta noteikumiem, nosacījumiem un 
procedūrām, saskaņā ar kurām Savienība un Banka sadarbojas, sagatavojot, izveidojot, īstenojot un 
pārvaldot Bankas pārvaldītos finanšu instrumentus, kuros Savienība veic finansiālu ieguldījumu no 
Savienības budžeta un/vai EAF.” Šajā kontekstā FAFA VIII pielikumā ir iekļautas standarta likmes 
personālam, kuras Komisija piemēroja tāpat kā visus citus attiecīgos FAFA pantus. FAFA 
VIII pielikumā ir arī norādīts: “1. un 2. punktā minētās likmes piemēro īstenošanas nolīgumiem bez 
turpmākām ex post kontrolēm attiecībā uz pamatā esošajām faktiskajām izmaksām vai personāla 
darba laika definīciju un noteikšanas metodi.” 

Īpašais ziņojums Nr. 3/2018 “Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas 

procedūras (MNNP) revīzija” 

Atbilde uz 1.i) ieteikumu, 101. punkts. Komisija centās īstenot šo ieteikumu jau 2022. gada maijā, 
izmantojot tās pavasara paketi. Pakete tika publicēta 2022. gada 23. maijā, un Komisija veica 
izmaiņas, kas ļāva tai īstenot ieteikumu, izvēloties MNNP atbilstošus KVAI, kas darbojas plašā KVAI 
klāsta standarta termiņā. Kaut arī turpmākos pasākumos saistībā ar ekonomikas pārvaldības 
pārskatu šā ieteikuma īstenošana tiks uzskatīta par svarīgu uzdevumu, Komisija uzskata, ka šis 
ieteikums jau ir pilnībā īstenots. 

Atbilde uz 1.ii) ieteikumu, 101. punkts. Komisija centās īstenot šo ieteikumu jau 2022. gada maijā, 
izmantojot tās pavasara paketi. Pakete tika publicēta 2022. gada 23. maijā, un Komisija veica 
izmaiņas, kas ļāva īstenot ieteikumu, KVAI juridiskā dokumenta apsvērumos labāk izskaidrojot ar 
MNNP saistīto KVAI pamatojumu un uzsverot, ka atveseļošanas un noturības plānu īstenošanai 
būtu jāveicina IKP pieaugums, kas pats par sevi savukārt veicinās nelīdzsvarotības novēršanu. Kaut 
arī turpmākos pasākumos saistībā ar ekonomikas pārvaldības pārskatu šā ieteikuma īstenošana 
tiks uzskatīta par svarīgu uzdevumu, Komisija uzskata, ka šis ieteikums jau ir pilnībā īstenots. 

Atbilde uz 1.iii) ieteikumu, 101. punkts. Komisija centās īstenot šo ieteikumu jau 2022. gada maijā, 
izmantojot tās pavasara paketi. Pakete tika publicēta 2022. gada 23. maijā, un Komisija veica 
izmaiņas, kas ļāva tai īstenot ieteikumu, padziļinātajos pārskatos vairāk uzmanības pievēršot 
politikas reakcijas un atlikušo politikas trūkumu analīzei, lai novērstu nelīdzsvarotību, un sasaistot 
to ar nelīdzsvarotības izmaiņām laika gaitā. Veikt pilnīgus KVAI ex ante vai ex post novērtējumus 
kavē iemesli, kas minēti sākotnējam Revīzijas palātas ziņojumam pievienotajā Komisijas atbildē. 
Kaut arī turpmākos pasākumos saistībā ar ekonomikas pārvaldības pārskatu šā ieteikuma 
īstenošana tiks uzskatīta par svarīgu uzdevumu, Komisija uzskata, ka šis ieteikums jau ir pilnībā 
īstenots. 

Atbilde uz 1.iv) ieteikumu, 101. punkts. Komisija centās īstenot šo ieteikumu jau 2022. gada maijā, 
izmantojot tās pavasara paketi. Pakete tika publicēta 2022. gada 23. maijā, un Komisija veica 
izmaiņas, kas ļāva tai īstenot ieteikumu, izvēloties MNNP atbilstošus KVAI, kas darbojas plašā KVAI 
klāsta standarta termiņā. Kaut arī turpmākos pasākumos saistībā ar ekonomikas pārvaldības 
pārskatu šā ieteikuma īstenošana tiks uzskatīta par svarīgu uzdevumu, Komisija uzskata, ka šis 
ieteikums jau ir pilnībā īstenots. 
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Atbilde uz 2.i) ieteikumu, 104. punkts. Kā norādīts Komisijas atbildē uz revīzijas ziņojumu 
(97. punkts), pārskatot MNNP īstenošanu (izņemot saistībā ar 3.ii), 4., 5. un 6. ieteikumu), būtu 
jāņem vērā MNNP pārskatīšana. Ņemot vērā Covid-19 krīzi un nepieciešamību koncentrēties uz 
steidzami risināmām krīzes radītām problēmām, tika aizkavēti turpmākie pasākumi saistībā ar sešu 
dokumentu kopuma pārskatīšanu, un tādēļ bija jāpagarina dažādu ieteikumu izpildes termiņš. 
Komisija centās īstenot šo ieteikumu 2022. gada maijā, izmantojot tās pavasara paketi. Pakete tika 
publicēta 2022. gada 23. maijā, un Komisija veica izmaiņas, kas ļāva tai īstenot ieteikumu, 
nodrošinot, ka padziļinātā pārskata novērtējumā ir skaidri raksturots nelīdzsvarotības smagums.  

Atbilde uz 2.iii) ieteikumu, 104. punkts. Pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras (PNNP) 
īstenošana ir viens no galvenajiem elementiem pašlaik notiekošajā ekonomikas pārvaldības 
regulējuma pārskatīšanā, taču pārskatīšanas pabeigšanas laiks vēl nav zināms. Tāpēc, ņemot vērā 
šo apstākli, ieteikuma paredzamais pabeigšanas termiņš ir jāpagarina līdz 2023. gada jūlijam. 

Īpašais ziņojums Nr. 4/2018 “ES palīdzība Mjanmai/Birmai” 

Atbilde uz 1. ieteikumu (trešais ievilkums), 63. punkts. Vajadzību prioritāšu noteikšana, ņemot vērā 
to, ka vajadzības dažādos reģionos un valstīs ir atšķirīgas, kā arī koordinējot ar citiem līdzekļu 
devējiem un to atbalstu reģionu un valstu līmenī, tiek veikta un regulāri pārskatīta visā īstenošanas 
gaitā. Ņemot vērā jaunās vajadzības un līdzekļu devēju atšķirīgo atbalstu, ne vienmēr ir iespējams 
pilnībā noteikt prioritārās intervences pirms programmas īstenošanas sākuma, un tā vietā 
reģionu/valstu un ieilgušu krīžu situāciju prioritāšu noteikšanas process ir iestrādāts humanitāro, 
attīstības un miera uzturēšanas pasākumu saiknes reaģēšanas mehānismā (Nexus Response 
Mechanism — NRM). Turklāt koordinācija ar citiem līdzekļu devējiem un partneriem ir nepārtraukts 
process visā programmas īstenošanas laikā. Šīs pieejas mērķis ir saglabāt elastīgu NRM, kas spēj 
savlaicīgi reaģēt uz krīzes situācijām un jaunām Mjanmas iedzīvotāju vajadzībām, cita starpā 
veicot novērtējumus un darbības jomas izpēti. Komisija kā aktīva Sadarbības partneru grupas — 
ANO vadītas koordinācijas struktūras, kas apvieno galvenos līdzekļu devējus un attīstības 
partnerus, — locekle nodrošina Mjanmai un tās iedzīvotājiem sniegtā ES atbalsta koordināciju un 
prioritāšu noteikšanu. 

Īpašais ziņojums Nr. 6/2018 “Darba ņēmēju brīva pārvietošanās — šī 

pamatbrīvība ir nodrošināta, bet mērķtiecīgāka ES līdzekļu novirzīšana sekmētu 

darba ņēmēju mobilitāti” 

Atbilde uz 2. ieteikumu, 67. punkts. Komisija turpinās cieši sadarboties ar Eiropas Darba iestādi, 
ekspertiem un ieinteresētajām personām valstu līmenī, lai apkopotu attiecīgus datus par jomām, 
kurās varētu būt vērojama mobilo darba ņēmēju diskriminācija. Attiecīgo datu vākšanu nodrošina 
arī SOLVIT ziņojumi, CHAP sūdzības un juridisko ekspertu tīkla (MoveS) sagatavotie ziņojumi no 
dažādām dalībvalstīm. Komisija cieši uzrauga šīs jomas, izmantojot arī Darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvības padomdevēju komiteju un darba ņēmēju pārvietošanās brīvības struktūras. 

Īpašais ziņojums Nr. 10/2018 “Pamata maksājuma shēma lauksaimniekiem — 

tiek īstenota pareizi, taču tai ir ierobežota ietekme uz vienkāršošanu, atbalsta 

mērķtiecīgāku piešķiršanu un atbalsta līmeņu konverģenci” 

Atbilde uz 3. ieteikumu, 85. punkts. Komisija uzskata, ka šis ieteikums ir pilnībā un laicīgi īstenots 
attiecībā uz to daļu, kuru tā ir pieņēmusi. 

Dalībvalstis ir tās, kas iesniedz savu vajadzību novērtējumu (arī attiecībā uz KLP konkrēto mērķi 
saistībā ar taisnīgiem ienākumiem) un intervences stratēģiju savos KLP stratēģiskajos plānos, kā 
par to ir lēmuši likumdevēji. Tajos ir arī noteikti mērķrādītāji attiecībā uz atbalsta pārdali mazajiem 
lauksaimniekiem un teritorijām, kam vajadzīgs papildu atbalsts. Politikas izvērtējumā tiks novērtēti 

159



KLP rezultāti saistībā ar atbalsta palielināšanu lauksaimniekiem, kam tas visvairāk nepieciešams, 
un tajā cita starpā tiks aplūkota arī lauksaimnieku ienākumu un atbalsta sadales attīstība 
salīdzinājumā ar situāciju pirms reformas. 

Attiecībā uz dalībvalstu KLP stratēģiskajiem plāniem Komisija 2020. gada 18. decembrī sniedza 
ieteikumus katrai dalībvalstij, pamatojoties uz konkrētās valsts lauksaimniecības nozares un lauku 
apvidu analīzi. Šie ieteikumi ir saistīti ar deviņiem KLP konkrētajiem mērķiem, kas attiecas uz vides, 
sociālajām un ekonomiskajām problēmām, un ar transversālu mērķi zināšanu un inovācijas jomā. 

Turklāt 2022. gada 31. martā Komisija sāka izsūtīt vēstules ar piezīmēm par ES valstu 
iesniegtajiem KLP stratēģisko plānu projektiem. Šīs vēstules tika izsūtītas visām dalībvalstīm, un 
tajās ir analizēts, kā ES valstis ir noteikušas savas vajadzības, kādi ir to izmantotie pierādījumi, 
kādus intervences pasākumus tās plāno īstenot un kādus mērķrādītājus tās ir noteikušas.  

Vēstulēs ir aplūkoti galvenie jautājumi, kas attiecas uz visu plānu kopumā — tā stratēģisko virzību, 
ieguldījumu KLP vispārīgo mērķu sasniegšanā, un tajās ir ietverti sīki izstrādāti apsvērumi saskaņā 
ar KLP desmit konkrētajiem mērķiem, instrumentiem un citiem ierosinātā plāna elementiem, 
saistībā ar kuriem jāsniedz papildu paskaidrojumi, papildinājumi vai korekcijas, pirms Komisija tos 
var apstiprināt. 

Komisija pašlaik izvērtē atbildes un intensīvi diskutē ar dalībvalstīm. Pirmie KLP stratēģiskie plāni 
tika apstiprināti 2022. gada augustā. Padomes un Parlamenta pieņemtais tiesiskais regulējums 
dalībvalstīm nodrošina elastību savu pārdales vajadzību risināšanai. Apstiprinātajos KLP plānos 
kopumā ir vērojami ierobežoti, bet reāli uzlabojumi salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju. Šos 
uzlabojumus rada dažādu instrumentu un mehānismu — pārdales maksājumu, samazināšanas 
mehānisma, maksimuma noteikšanas, maksājumtiesību konverģences, kā arī dažkārt saistītā 
atbalsta un ekoshēmu — kopīgā ietekme. 

Saites ar papildinformāciju: 

KLP stratēģisko plānu ieteikumi 

(https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-

plans_en#recommendations); 

Pārskats par KLP stratēģiskajiem plāniem — Komisijas apsvērumi 

(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/overview-cap-

plans-ol-220331.pdf); 

Apsvērumu vēstules par KLP stratēģiskajiem plāniem 

 (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-
plans/observation-letters_lv). 

Īpašais ziņojums Nr. 13/2018 “Vēršanās pret radikalizāciju, kas ved uz terorismu: 

Komisija risināja dalībvalstu vajadzības, tomēr koordinēšanā un izvērtēšanā bija 

daži trūkumi” 

Atbilde uz 3.a) ieteikumu, 42. punkts. Komisija uzskata, ka šis ieteikums ir pilnībā īstenots. Revīzijas 
palāta lūdza Komisiju veikt nepieciešamo apspriešanos un izpēti, lai apzinātu mērķus un rādītājus 
savu panākumu un ieguldīto līdzekļu atdeves izvērtēšanai saistībā ar politikas mērķu sasniegšanu, 
palīdzot dalībvalstīm vērsties pret radikalizāciju. Komisija uzsāka šo konkrēto izpēti un noteica 
mērķus, rādītājus un instrumentus, ar ko novērtēt panākumus un ieguldīto līdzekļu atdevi tās 
politikas mērķu sasniegšanā, jo tas bija ieteikuma pamatā. Ņemot vērā laika grafiku, Komisija šo 
ieteikumu uztvēra kā rosinājumu procesam, kura rezultātā tiks veikts visaptverošs radikalizācijas 
novēršanas politikas novērtējums. Tāpēc Komisija uzskata, ka tā ir izpildījusi šo ieteikumu, jo ir 

160

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans_en#recommendations
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans_en#recommendations
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/overview-cap-plans-ol-220331.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/overview-cap-plans-ol-220331.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans/observation-letters_lv
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans/observation-letters_lv


pilnībā īstenojusi īstermiņa un vidējā termiņa mērķus. Attiecībā uz ilgtermiņa perspektīvu Komisija 
pašlaik strādā pie rādītāju iekļaušanas nākamajos gada progresa ziņojumos. 

Atbilde uz 3.d) ieteikumu, 42. punkts. Komisija nepiekrīt Revīzijas palātas novērtējumam, ka 
ieteikums ir īstenots tikai dažos aspektos. Komisija ir nodrošinājusi saistībā ar radikalizāciju un 
atbildes vēstījumu kampaņām finansēto Savienības darbību lietderību, veicot priekšlikumu 
intervences loģikas (tajā skaitā vispārīgo un konkrēto mērķu, metodikas, rādītāju (sākuma situācijas 
un mērķa rādītāja, kā arī pārbaudes avota un līdzekļu)) stingru izvērtēšanu attiecībā pret 
uzaicinājumā noteiktajiem vēlamajiem rezultātiem. Turklāt tā prasīja, lai “priekšlikumos būtu 
paredzēts kvantitatīvs un kvalitatīvs ierosināto pasākumu ietekmes un aptvēruma novērtējums, kā 
arī gūto atziņu un labas prakses piemēru kopums turpmākiem līdzīgiem pasākumiem”. 

Revīzijas palātas paziņojums par iepriekš noteiktu lietderības rādītāju izmantošanu, šķiet, pārsniedz 
sākotnējā ieteikuma būtību. Saskaņā ar Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāta fondu juridisko 
pamatu Savienības darbību konkrētais mērķis ir “papildināt fonda politikas mērķu īstenošanu valstu 
līmenī ar dalībvalstu programmām (..) un kalpot vispārējiem stratēģiskiem mērķiem (..) saistībā ar 
politikas analīzi un inovāciju, starpvalstu savstarpēju mācīšanos un partnerībām, kā arī jaunu 
iniciatīvu un darbību izmēģināšanu visā Savienībā”. Šajā inovācijas un jaunu iniciatīvu 
izmēģināšanas kontekstā iepriekš noteiktu lietderības rādītāju noteikšana būtu neproduktīva, jo tā 
ierobežotu potenciālo pieteikumu iesniedzēju oriģinalitāti, izdomu un mūsdienīgu pieeju attiecīgajā 
intervences jomā.  

Komisija joprojām uzskata, ka lietderības rādītāju trūkums nenozīmē, ka lietderību nevar novērtēt. 
Gluži pretēji — pirms finansēšanas lēmuma pieņemšanas Komisija, veicot priekšlikumu izvērtēšanu, 
novērtē visu intervences loģiku un to, kā ierosinātais darbību apraksts atbilst uzaicinājumu 
mērķiem, tādējādi nodrošinot to paredzamo lietderību. Attiecībā uz īstenošanu secinājumus par 
projekta progresu un daudzajiem rādītājos neatspoguļotajiem faktoriem, kas ir ietekmējuši šo 
progresu, var sniegt tikai izvērtēšana, kurā apkopota visa attiecīgā informācija.  Šādi izvērtēšanas 
ziņojumi tiek prasīti no pieteikumu iesniedzējiem un ir obligāti jāiesniedz projekta noslēgumā tieši 
ar mērķi novērtēt īstenotās darbības lietderību. Ja darbība nav bijusi pietiekami lietderīga, Komisija, 
veicot galīgo maksājumu, var samazināt dotāciju un tādējādi aizsargāt ES budžetu. 

Īpašais ziņojums Nr. 16/2018 “ES tiesību aktu ex post pārbaude — sistēma labi 

izveidota, tomēr nepilnīga” 

Atbilde uz 1.a) ieteikumu, 87. punkts. Attiecībā uz ieteikumā prasīto iestāžu rokasgrāmatu Komisija 
pieņēma ieteikumu, ciktāl tas attiecas uz Komisiju. Komisija nevar rīkoties jautājumos, kas ir 
atkarīgi no citu iestāžu prerogatīvām. Konkrētāk, attiecībā uz 1.a) ieteikumu Komisija ir īstenojusi 
ieteikumu, ciktāl tas bija iespējams. Komisija darīja visu iespējamo, lai izpildītu šo ieteikumu, 
pārskatot DFS horizontālās pieejas novērtēšanas un uzraudzības klauzulu līdzekli Nr. 44 un jo īpaši 
aicinot likumdevējus 2021. gada paziņojumā “Labāks regulējums: apvienojam spēkus, lai izstrādātu 
labākus tiesību aktus” sadarboties, lai izstrādātu kopīgas definīcijas un apzinātu labāko praksi, 
uzturot regulāru dialogu saistībā ar Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu. Pārējais ir 
atkarīgs no citām iestādēm un ir saistīts ar politisko dialogu. 

Atbilde uz 1.b) ieteikumu, 87. punkts. Saskaņā ar LESD 295. pantu iestāžu nolīgumam nav obligāti 
jābūt saistošam. 2016. gadā visas trīs iestādes kopīgi nolēma padarīt Iestāžu nolīgumu par labāku 
likumdošanas procesu juridiski nesaistošu. Pastāv vairākas juridiskas un institucionālas problēmas, 
no kurām sarunās par nolīgumu vēlējās izvairīties visas iestādes, un šīs bažas joprojām ir aktuālas. 
Pašreizējo Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu nav plānots pārskatīt. 

Atbilde uz 2.b) ieteikumu, 92. punkts. Komisija uzsver, ka ir daļēji pieņēmusi šo ieteikumu. Komisija, 
veicot turpmākus pasākumus pēc 2019. gada labāka regulējuma novērtēšanas un 2020. gadā 
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pārskatot Regulējuma kontroles padomes pilnvaras, izvērtēja iespēju paplašināt Regulējuma 
kontroles padomes pilnvaras, lai tās attiecinātu uz citām ex post pārbaudēm, kas nav izvērtējumi. 
Komisija uzskatīja, ka pilnvaru attiecināšana uz citām ex post pārbaudēm un izvērtējumiem nav 
samērīga un efektīva, cita starpā ņemot vērā 2020. gadā veikto Regulējuma kontroles padomes 
pilnvaru paplašināšanu, tās attiecinot uz principu princips “viens pieņemts — viens atcelts” un uz 
stratēģiskās prognozēšanas integrāciju labāka regulējuma un informētības uzlabošanas procesos. 

Īpašais ziņojums Nr. 17/2018 “Komisijas un dalībvalstu darbības 2007.–

2013. gada plānošanas perioda programmu pēdējos gados palielināja līdzekļu 

apguvi, bet nepietiekami koncentrējās uz rezultātiem”  

Atbilde uz 4. ieteikumu, 90. punkts. Revīzijas palātas ziņojumā Nr. 17/2018 Komisijai tika ieteikts 
lielāku uzsvaru likt uz rezultātiem, vienlaikus sniedzot dalībvalstīm mērķtiecīgu atbalstu, lai 
paātrinātu 2014.–2020. gada plānošanas perioda īstenošanu. Komisija ir uzsākusi iniciatīvas šā 
ieteikuma īstenošanai un uzskata, ka tas ir pilnībā īstenots, piemēram, izmantojot daudzus 
mērķtiecīgus tehniskā atbalsta instrumentus un konsultāciju pakalpojumus, lai uzlabotu dalībvalstu 
spēju īstenot fondus, kā arī cieši uzraugot programmas ar aizkavēšanās risku, kuras esam 
uzskaitījuši mūsu iepriekšējās atbildēs. Turklāt Komisija ik dienu sazinās ar vadošajām iestādēm, lai 
nodrošinātu 2014.–2020. gada programmu raitu īstenošanu. Komisija atkārto savu iepriekš pausto 
viedokli, ka īpašajam ziņojumam Nr. 24/21, uz kuru sniegta atsauce saistībā ar pārējiem ieteikumā 
minētajiem trūkumiem, nav stingras saistības ar attiecīgo ieteikumu. 

Īpašais ziņojums Nr. 18/2018 “Vai ir sasniegts Stabilitātes un izaugsmes pakta 

preventīvās daļas galvenais mērķis” 

Atbilde uz 1.c) ieteikumu, 137. punkts. Komisija uzskata, ka tā ir pilnībā īstenojusi tos 1.c) ieteikuma 
aspektus, kurus tā pieņēma. Komisija daļēji pieņēma 1.c) ieteikumu, ciktāl tai tika lūgts pārskatīt 
matricas iedarbīgumu, ņemot vērā, ka tajā laikā tā veica elastīguma nosacījumu plašāku pārskatu, 
kas prasīts Kopīgi saskaņotajā nostājā, kura panākta ar dalībvalstīm. Komisija norādīja, ka tā nevar 
iepriekš paredzēt šā procesa iznākumu. Komisija izskatīja matricas parametrus kā daļu no plašāka 
Stabilitātes un izaugsmes paktā (SIP) paredzētā elastīguma pārskata, kas tika publicēts 2018. gada 
maijā. Trīs detalizētos apsvērumus, kurus uzsver Revīzijas palāta, Komisija detalizēti nav 
novērtējusi. Šie apsvērumi ir saistīti ar 1.a) un 1.b) ieteikumu, kurus Komisija noraidīja. Tāpēc 
Komisija necentīsies risināt šos ieteikumus. 

Atbilde uz 3. ieteikumu, 142. punkts. Komisija uzskata, ka tā ir pilnībā īstenojusi tos 3. ieteikuma 
aspektus, kurus tā pieņēma. Komisija daļēji pieņēma 3. ieteikumu un paziņoja, ka tā ir atvērta 
iespējai pārskatīt šo jautājumu un panākt dalībvalstu atbalstu šādiem priekšlikumiem. Tā arī 
norādīja, ka Komisija šajā posmā nevarēja uzņemties saistības iesniegt piezīmi EFK. Vēlākā atbildē 
Revīzijas palātai Komisija norādīja, ka tā ir “nolēmusi šo jautājumu sīkāk izskatīt tās ekonomikas 
pārvaldības pārskatā”. EFK notikušajās diskusijās dalībvalstis ir norādījušas, ka vēlētos, lai jebkādas 
turpmākas izmaiņas fiskālajos noteikumos būtu daļa no vispārēja pasākumu kopuma. Tāpēc tās 
pašlaik neatbalstītu mērķtiecīgas izmaiņas fiskālajos noteikumos, piemēram, tādas, kas uzsvērtas 
3. ieteikumā. Šā iemesla dēļ Komisija piezīmi par šo jautājumu EFK nav iesniegusi. Komisija arī
atgādina, ka, daļēji pieņemot 3. ieteikumu, tā nekādā gadījumā neuzņēmās saistības iesniegt šādu
piezīmi. Komisija nevar iepriekš paredzēt publisko debašu par ekonomikas pārvaldības pārskata
iznākumu. Tā sniegs norādes par iespējamām izmaiņām ekonomikas pārvaldības regulējumā pēc
2022. gada vasaras brīvdienām, laikus pirms 2023. gada.
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Īpašais ziņojums Nr. 19/2018 “Eiropas ātrgaitas dzelzceļa tīkls nav izveidots, tā 

vietā – neefektīva sadrumstalotība” 

Atbilde uz 2. ieteikumu (otrais ievilkums), 106. punkts. Šā ieteikuma īstenošanas termiņš nav 
beidzies. Tomēr ieteiktā rīcība ir saistīta ar pašlaik notiekošo TEN-T regulas pārskatīšanu (tekstu 
paredzēts pieņemt līdz 2024. gada vidum). 

Atbilde uz 4. ieteikumu (ceturtais ievilkums), 106. punkts. Regulas pārskatīšana tika atlikta, un 
Komisija pašlaik gatavo grozīto tekstu, lai to varētu pieņemt līdz 2023. gada jūlijam. 

Īpašais ziņojums Nr. 25/2018 “Plūdu direktīva: panākumi risku novērtēšanā, bet 

plānošana un īstenošana ir jāuzlabo” 

Atbilde uz 1. ieteikumu, 102. punkts. Līdz 2022. gada 1. jūnijam savu ziņošanas pienākumu 
saskaņā ar Plūdu direktīvas 15. pantu bija izpildījušas astoņas dalībvalstis (AT, CZ, DE, FI, IE, LV, NL, 
SE). 

Komisijas kopējā atbilde uz 2.a) un 2.b) ieteikumu, 103. punkts. Dalībvalstīm līdz 2021. gada 
decembrim ir jāpublicē to otrais plūdu riska pārvaldības plāns (PRPP) (un trešais upju baseinu 
apsaimniekošanas plāns) un līdz 2022. gada martam par tiem jāziņo Eiropas Komisijai. Pēc tam 
Komisija izvērtēs šos plānus un sagatavos ziņojumu ar secinājumiem un ieteikumiem. Ņemot vērā 
veicamās analīzes apjomu un tehnisko sarežģītību, tas, protams, prasa laiku. Kaut arī tiesību aktā 
paredzētais Komisijas ziņojuma termiņš ir 2024. gada decembris, Komisijas dienesti veic 
pasākumus, lai panāktu, ka ziņojums tiek iesniegts agrāk 2024. gadā (tas ir atkarīgs arī no tā, cik 
savlaicīgi dalībvalstis iesniegs savus ziņojumus). 

Atbilde uz 3. ieteikumu, 106. punkts. Komisija uzsver, ka šis ieteikums netika pieņemts. 

Atbilde uz 6.A ieteikumu, 112. punkts. Komisija ir sākusi darbu pie kopējās īstenošanas stratēģijas 
norādījumu dokumenta Nr. 24 “Upju baseinu apsaimniekošana mainīga klimata apstākļos” 
atjaunināšanas. Paredzams, ka šī darbība tiks pabeigta 2023. gada beigās vai 2024. gada sākumā. 

Atbilde uz 6.B a) ieteikumu, 112. punkts. Skatīt atbildes uz 2.a) un 6.a) ieteikumu. 

Komisijas kopējā atbilde uz 6.B b) un 6.B c) ieteikumu, 112. punkts. Komisija uzskata, ka šis 
ieteikums ir daļēji īstenots, pamatojoties uz šādiem apsvērumiem: Komisija 2019. gada februārī 
publicēja novērtējumu par dalībvalstu progresu plūdu riska pārvaldības jomā. Ziņojumā ir iekļautas 
iedaļas, kas veltītas klimata pārmaiņu risināšanai PRPP plānos un pielāgošanās pasākumiem 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:31:FIN&qid=1551205988853&from=EN). Komisija sagatavoja 
diskusiju dokumentu (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-
9964bbe8312d/library/419cedb7-961b-485e-8c10-608e422258a1/details) un veica dalībvalstu 
apsekojumu, lai noskaidrotu, kādu zināšanu dalībvalstīm trūkst saistībā ar klimata pārmaiņu 
ietekmi.  

Ir publicēta pirmā apsekojuma ziņojuma versija (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-
4322-9aa7-9964bbe8312d/library/7073b7ab-1178-455d-abc3-7c1c5624a633/details). Tā 
atjaunināta versija tiks publicēta līdz 2022. gada oktobrim. 2021. gada oktobrī notika seminārs par 
klimata pārmaiņām un plūdu riska pārvaldību. Seminārs par lietus izraisītiem plūdiem notika 
2022. gada maijā. Papildu stimulu dos Klimata akts (2021. g.) un Klimatadaptācijas stratēģija 
(2021. g.). 
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Katrai dalībvalstij līdz 2021. gada beigām ir jāsagatavo otrais PRPP un līdz 2022. gada marta 
beigām tas jānosūta Komisijai (Plūdu direktīvas 14. un 15. pants). Komisija ir apņēmusies ziņot par 
šo plānu pārskatīšanu līdz 2024. gada beigām saistībā ar nākamo Ūdens pamatdirektīvas un Plūdu 
direktīvas īstenošanas ziņojumu, kas jāiesniedz līdz tam pašam datumam. Šajā kontekstā Komisija 
pārbaudīs dalībvalstu ierosinātos instrumentus. 

Atbilde uz 7.a) ieteikumu, 113. punkts. Komisija daļēji pieņēma šo ieteikumu, jo Plūdu direktīvā 
dalībvalstīm nav noteikts pienākums iekļaut apdrošināšanu kā pasākumu savos PRPP, un 
informāciju par apdrošināšanu visas dalībvalstis savos ziņojumos nav sniegušas.   

Tomēr Komisija 2019. gada pārskatā (SWD(2019)31) jau ir pārbaudījusi, vai dalībvalstis savos 
pirmajos PRPP ir aplūkojušas apdrošināšanu un kādi bijuši to apdrošināšanas risinājumi.  Turklāt 
Komisija atbalsta ideju paaugstināt sabiedrības informētību par iespēju apdrošināties pret plūdiem 
kā riska nodošanas mehānismu. Laba pieeja risku nodošanai varētu būt apdrošināšanas seguma 
palielināšana kā daļa no plašas plūdu riska pārvaldības stratēģijas. Apdrošināšanas sniegtie 
ieguvumi ir atkarīgi no katras dalībvalsts regulējuma un plūdu riska īpatnībām attiecīgajās 
dalībvalstīs.   

2020. gadā Komisija sadarbojās ar Eiropas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas federāciju 
Insurance Europe, kas veica aptauju tās valstu dalīborganizāciju vidū saistībā ar plūdiem un 
apdrošināšanu. Vienlaikus Komisija un dalībvalstis veica aptauju plūdu riska pārvaldītāju vidū. 
2020. gada oktobrī notika darbseminārs par apdrošināšanu, un 2021. gada aprīlī tika publicēts 
ziņojuma projekts (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-
9964bbe8312d/library/a6981d29-3a4e-4f2d-873e-4e717f30540d/details). Ziņojumā atspoguļota 
informācija arī no Insurance Europe veiktās aptaujas.   

Pašlaik Komisija novērtē dalībvalstu sagatavotos otrā cikla PRPP. Šie novērtējumi un ES pārskati 
tiks publicēti līdz 2024. gada beigām vietnē 
https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/overview.htm. 

Atbilde uz 8.a) ieteikumu, 115. punkts. Komisija uzsver, ka šis ieteikums netika pieņemts. 

Īpašais ziņojums Nr. 31/2018 “Dzīvnieku labturība Eiropas Savienībā: mazinot 

neatbilstību starp vērienīgajiem mērķiem un praktisko īstenošanu” 

Atbilde uz 1.b) ieteikumu, 100. punkts. SANTE ĢD 2022. gada marta vidū publicēja pārskata 
ziņojumu par dzīvnieku labturības rādītājiem saimniecību līmenī, kurā sīki izklāstītas dažādās 
problēmas un grūtības, kas saistītas ar reāli īstenojamas dzīvnieku labturības rādītāju sistēmas 
izveidi. Lai risinātu šos jautājumus, tiek īstenoti vairāki projekti. Šādus rādītājus ir iecerēts apsvērt 
pārskatītajos dzīvnieku labturības tiesību aktos. Paredzams, ka Komisijas priekšlikums tiks 
pieņemts līdz 2023. gada beigām. 

Atbilde uz 1.c) ieteikumu, 100. punkts. Dzīvnieku labturības acquis pārskatīšanai tika izmantoti ES 
dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģijas 2012.–2015. gadam izvērtējuma rezultāti. Ceļvedis 
dzīvnieku labturības tiesību aktu atbilstības pārbaudei tika publicēts 2020. gada maijā, tāpēc ar 
ieviešanu saistīti kavējumi neradās. Pašlaik notiek darbs pie pašas atbilstības pārbaudes, un ir 
paredzēts, ka līdz 2022. gada 3. ceturksnim tiks publicēts ar to saistītais dienestu darba 
dokuments. 

Sākotnējais ietekmes novērtējums par dzīvnieku labturības tiesību aktu pārskatīšanu tika publicēts 
2021. gada jūlijā, un līdz 2021. gada augusta beigām par to varēja iesniegt atsauksmes. Atklātā 
sabiedriskā apspriešana ilgs no 2021. gada 15. oktobra līdz 2022. gada 21. janvārim. Līdz 
2023. gada sākumam ir plānots pabeigt ietekmes novērtējuma pētījumus un līdz 2023. gada 
4. ceturksnim — pieņemt attiecīgos tiesību aktu priekšlikumus.
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Atbilde uz 4.a) ieteikumu, 104. punkts. Ieteikuma īstenošana pašlaik turpinās, novērtējot KLP 
stratēģiskos plānus. Visām dalībvalstīm tika nosūtītas vēstules ar piezīmēm par KLP 
stratēģiskajiem plāniem, kurās tika prasīts sniegt precizējumus kā arī īstenot vērienīgākus 
centienus attiecībā uz dzīvnieku labturību.  Komisija pašlaik izvērtē atbildes un intensīvi diskutē ar 
dalībvalstīm. Ir pieņemta Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/126 (7.12.2021., OV L 20), ar ko KLP 
stratēģisko plānu regulu papildina attiecībā uz dzīvnieku labturību. 

Saites ar papildinformāciju: 

Pārskats par KLP stratēģiskajiem plāniem — Komisijas apsvērumi 
(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/overview-cap-

plans-ol-220331.pdf); 

Apsvērumu vēstules par KLP stratēģiskajiem plāniem (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-

policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans/observation-letters_lv). 

Īpašais ziņojums Nr. 33/2018 “Cīņa pret pārtuksnešošanos Eiropas Savienībā: 

pieaugošs apdraudējums, tāpēc jārīkojas aktīvāk” 

Atbilde uz 1.a) ieteikumu, 74. punkts. Komisija veica nozīmīgus pasākumus, lai īstenotu šo 
ieteikumu, pieņemot ES Augsnes stratēģiju 2030. gadam un ar JRC veiktiem pētījumiem. Metodikas 
izstrāde pārtuksnešošanās un zemes degradācijas apmēra noteikšanai ES ir jāsaskaņo ar Augsnes 
veselības aktu, attiecībā uz kuru Eiropas Komisija līdz 2023. gadam iesniegs īpašu tiesību akta 
priekšlikumu. Tādēļ metodiku nevar noteikt pirms minētā datuma. 

Atbilde uz 1.b) ieteikumu, 74. punkts. Komisija veica nozīmīgus pasākumus, lai īstenotu šo 
ieteikumu, pieņemot ES Augsnes stratēģiju 2030. gadam. Jaunās ES Augsnes stratēģijas 
2030. gadam 4.2. iedaļā ir iekļauta darbība “ar Eiropas Vides aģentūras (EVA) un Kopīgā 
pētniecības centra (JRC) atbalstu [Komisija] reizi piecos gados publicēs informāciju par zemes 
degradācijas un pārtuksnešošanās stāvokli ES”. 

Atbilde uz 3.a) ieteikumu, 78. punkts. Jaunajā ES Augsnes stratēģijā 2030. gadam ir noteikts 
visaptverošs satvars un konkrētas darbības, kas jūtami palīdzēs sasniegt noteiktās saistības un 
mērķus, tajā skaitā līdz 2030. gadam sasniegt zemes degradācijas neitralitātes mērķrādītāju. Kad 
būs izstrādāta metodika (sk. atbildi uz 1.a) ieteikumu) un Augsnes veselības akts, būs iespējams 
sīkāk aprakstīt, kā tiks sasniegta zemes degradācijas neitralitāte, un ziņot par panākto progresu. 
Tādējādi šā ieteikuma īstenošana ir atkarīga no 1.a) ieteikuma īstenošanas un Augsnes veselības 
akta pieņemšanas procesa. 

Īpašais ziņojums Nr. 35/2018 “NVO izmantotā ES finansējuma pārredzamība: ir 

jādara vairāk” 

Komisijas kopējā atbilde uz 1.a) un 1.b) ieteikumu, 66. punkts. Šī Komisija norāda, ka sākotnēji šis 
apakšieteikums netika pieņemts to iemeslu dēļ, kas paskaidroti Komisijas atbildēs uz Revīzijas 
palātas īpašo ziņojumu Nr. 35/2018, jo īpaši ņemot vērā, ka tiesiskajā regulējumā nebija paredzēta 
starptautiski vai Eiropas līmenī pieņemta NVO definīcija. Revīzijas palātas īpašā ziņojuma 
sagatavošanas laikā bija tikko veikta Finanšu regulas pārskatīšana. Tomēr 2022. gada aprīlī 
Komisija pieņēma priekšlikumu pārskatīt Finanšu regulu, tajā ieviešot NVO definīciju un attiecīgos 
kritērijus. Tagad likumdevējiem būs jālemj par turpmāko rīcību un jāpieņem Finanšu regulas 
grozījumi. 
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Eiropas Centrālās bankas atbilde uz Eiropas Revīzijas palātas pārskatu par ES budžeta

izpildi atbilstoši stāvoklim 2021. gada beigās – "3. sadaļa. Ieteikumu īstenošanas

pārbaude"

5b. ieteikums – ERP īpašais ziņojums Nr. 2/2018

Pēc Revīzijas palātas 2018. gadā veiktās revīzijas ECB īstenoja attiecīgus pasākumus un

aktualizēja savu ārkārtas rīcības plāna ietvaru, lai nodrošinātu saskaņotus norādījumus

attiecībā uz procesu, kas seko pēc bankas klasificēšanas atbilstoši kādam ārkārtas rīcības

plāna posmam. Jebkurā no posmiem kopējās uzraudzības komandas var apsvērt iespēju

pieprasīt mērķtiecīgas klātienes pārbaudes veikšanu, lai novērtētu, piemēram, aktīvu

kvalitātes pasliktināšanos izraisošos faktorus, kas nozīmē, ka ir ieviests 5b. ieteikumam

atbilstošs process. Turklāt kopējās uzraudzības komandas var pieprasīt klātienes pārbaužu

veikšanu nozīmīgo iestāžu uzraudzības pārbaudes programmu ietvaros, izmantojot

sistemātiskas kvantitatīvas metodes atsevišķu dokumentu vai atsevišķas bankas vēsturisko

datu pārbaudei (ar kredītlietu pārbaužu un apstrīdēšanas modeļu palīdzību) un ārēju

novērtētāju veiktas padziļinātas nodrošinājuma pārbaudes vai izstrādājot sarežģītas

piesardzīgas novērtēšanas metodes ar tirgus risku saistītu riska darījumu vērtēšanai. Šo

klātienes metožu izstrāde un pielietojums pēdējo gadu laikā ļāvis kopējām uzraudzības

komandām veikt aktīvu kvalitātes pārbaudes proporcionāli iespējamām problēmām – ņemot

vērā, ka šīs metodes nodrošina sistemātiskus kvantitatīvus rezultātus, kas atspoguļojas

kvantitatīvi izteiktos uzkrājumos vai nepietiekamā novērtējumā, – un nepieciešamības

gadījumā pieprasīt aktīvu klasifikācijas maiņu. Tādējādi šīs klātienes pārbaudes nodrošina

proporcionālu veidu, kā veikt nepārtrauktu aktīvu kvalitātes pārbaudi. Ja ārkārtas rīcības plāna

ietvara kontekstā rodas steidzama nepieciešamība veikt klātienes pārbaudi, ECB ir

nepieciešamā kapacitāte ātri izveidot speciālu pārbaudes komandu šādas pārbaudes

veikšanai, pārkārtojot klātienes pārbaužu programmas prioritātes un pārvietojot klātienes

pārbaužu resursus.
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“Pielikums” 

2018. gada pārskata 3. nodaļā formulēto ieteikumu izpildes 
pārbaude 

Attiecībā uz 2018. gada pārskata par budžeta sniegumu ieteikumiem 3.2. a), 3.2. b), 3.2. c) un 3.4. 
Komisija vēlas atzīmēt, ka vairākām programmām vēl nav noteikti atsauces dati, starpposma 
rādītāji un mērķi (kopā ar saistītiem dokumentiem), jo attiecīgo noteikumu pieņemšana ir 
aizkavējusies, tāpēc arī aizkavējās operatīvo pasākumu uzsākšana. 
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Eiropas Revīzijas palāta 2021. gada beigās 
pārbaudīja ES budžeta izdevumu programmu 
sniegumu, pamatojoties uz Komisijas snieguma 
informāciju un citiem avotiem, tostarp pati uz savu 
neseno revīzijas un pārbaužu darbu. Šā gada 
snieguma pārskata galvenais temats ir 
horizontālās politikas prioritāšu iekļaušana ES 
budžetā. Pārskatā novērtēts, vai šīs prioritātes bija 
iekļautas atlasītajās ES izdevumu programmās un 
vai Komisija piemēroja atbilstošu snieguma 
satvaru, lai izmērītu ES budžeta ieguldījumu šajās 
prioritātēs.
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