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Kopsavilkums 
I Eiropas Savienības (ES) kohēzijas politikas mērķis ir mazināt ES reģionu atšķirības, lai 
panāktu līdzsvarotu ekonomisko, sociālo un teritoriālo attīstību. Šai politikas jomai ir 
atvēlēti aptuveni 350 miljardi EUR, kas ir viena trešdaļa no ES 2014.–2020. gada 
perioda budžeta. 

II Vēsturiski ES galvenokārt ir pievērsusi vērību tam, lai tās budžeta izlietojums būtu 
atbilstīgs attiecīgajiem noteikumiem. Taču pēdējos gados ES ir centusies vairāk 
orientēties uz sniegumu jeb darbības rezultātiem, lai ES finansējums nodrošinātu 
pozitīvas pārmaiņas iedzīvotājiem. Atbilstīgi Līgumā paredzētajam mūsu pienākumam 
ziņot par pareizu finanšu pārvaldību esam snieguši būtisku devumu šādas virzības 
īstenošanā. 

III Patlaban notiekošajās debatēs par orientēšanos uz darbības rezultātiem kohēzijas 
politikas jomā ir iesaistītas daudzas ieinteresētās personas, kurām ir atšķirīgi un reizēm 
pat pretēji viedokļi par to, kas ir orientācija uz rezultātiem un kā to var panākt. Šis 
informatīvais apskats ir vērtīgs informācijas avots visiem tiem, kuri iesaistīti sarežģīto 
un praktisko problēmu risināšanā saistībā ar to, kā uzlabot orientēšanos uz darbības 
rezultātiem pašreizējā un turpmākajos plānošanas periodos. 

IV Informatīvajā apskatā izklāstīts mūsu redzējums par to, kā attīstījusies 
orientēšanās uz darbības rezultātiem kopš iepriekšējā plānošanas perioda līdz laikam, 
kad iesniegti Komisijas priekšlikumi attiecībā uz 2021.–2027. gada periodu. Esam 
apskatījuši gan tiesisko regulējumu, gan arī tā īstenošanu Komisijas un dalībvalstu 
līmenī. Mūsu pārskats balstīts uz 14 pamatprincipiem (PP), kuri, mūsuprāt, ir būtiski, lai 
nodrošinātu, ka ES finansējuma izlietojums ir vērsts uz darbības rezultātiem. Minētie 
principi aptver visu politikas pārvaldības ciklu, sākot no stratēģiskās plānošanas un 
īstenošanas līdz ziņojumu sagatavošanas un izvērtēšanas posmiem. 

V Pamatojoties uz mūsu vērienīgo lietderības revīzijas darbu kohēzijas jomā 
(69 ziņojumi), ko papildina citu avotu publikācijas, mēs vērtējām, cik efektīvi minētie 
principi tika piemēroti 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas periodā, un, 
pieņemot, ka Komisijas priekšlikumi attiecībā uz nākamo periodu tiks īstenoti, cik liela 
ir iespējamība, ka tie tiks piemēroti arī 2021.–2027. gada plānošanas periodā. Attiecībā 
uz tiem elementiem, kas vēl nav īstenoti, proti, 2021.–2027. gada periodu un dažiem 
2014.–2020. gada perioda elementiem, mūsu novērtējums ir pamatots uz esošo 
sistēmu struktūru. 
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VI Mēs konstatējām, ka šajos plānošanas periodos Komisija ir veikusi pasākumus, lai 
gan vispārējā finanšu tiesiskajā regulējumā, gan arī tiesību aktos, kas reglamentē 
konkrēti kohēzijas jomu, iekļautu efektīvas snieguma pārvaldības sistēmas galvenos 
plānošanas elementus. Šie galvenie plānošanas elementi ietver laba snieguma 
definīcijas noteikšanu un vajadzīgos nosacījumus tā sasniegšanai, snieguma 
izvērtēšanas paņēmienus, kā arī ziņošanas un izvērtēšanas metodes. 2014.–2020. gada 
periodā tika īstenotas īpaši būtiskas pārmaiņas. 

VII Taču tiesiskā regulējuma uzlabojumiem ne vienmēr ir sekojusi efektīva 
īstenošana praksē. Turklāt viens no ierosināto tiesību aktu 2021.–2027. gadam 
mērķiem ir vienkāršot noteikumus. Vienkāršošana ir mērķis, ko mēs pēc būtības 
atbalstām. Taču mūsuprāt pastāv risks, ka, cenšoties panākt vienkāršošanu, Komisijas 
priekšlikumos mazinās uzsvars uz darbības rezultātiem. 

VIII Mūsu vērtējums par katru no 14 pamatprincipiem ir apkopots 1. tabulā 
turpmāk tekstā. Tabulā redzams, ka ir panākts progress virzībā uz to, lai kohēzijas 
politika būtu vairāk orientēta uz rezultātiem, it īpaši tas attiecas uz plānošanu. Taču 
vairākās jomās joprojām iespējami uzlabojumi, un tās ir stratēģiskā plānošana, politikas 
īstenošana un informācijas par sniegumu sagatavošana un izmantošana uzraudzības, 
ziņošanas un izvērtēšanas posmā, kā arī ilgtspējas nodrošināšana. Kopumā mēs 
konstatējām, ka, lai panāktu labu sniegumu, finanšu stimuli ir nepietiekami. 

1. tabula. Pamatprincipu izvērtējums katrā plānošanas periodā 

Plānošanas periodi Punkts 2007.–
2013. g. 

2014.–
2020. g. 

2021.–
2027. g. 

1. Principi, kas reglamentē stratēģisko plānošanu 

1. ES ir noteikusi skaidru un saskaņotu 
redzējumu attiecībā uz to, ko tā vēlas 
sasniegt, izmantojot kohēzijas politikas 
finansējumu, kas jāpiešķir un jāizlieto. 

14.–
23. punkts    

2. Piešķirot finansējumu dalībvalstīm, tiek 
ņemtas vērā noteiktās vajadzības un 
informācija par darbības rezultātiem. 

24.–
29. punkts    

2. Principi, kas reglamentē plānošanu 

3. Pastāv skaidra intervences loģika. 31.–
38. punkts    

4. Finansējuma izlietojums ir mērķtiecīgs. 39. punkts    

5. Ir izveidota vienkārša un atbilstīga darbības 
rezultātu izvērtēšanas sistēma. 

40.–
49. punkts    
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6. Ir ieviesti mehānismi, lai veicinātu 
orientēšanos uz darbības rezultātiem. 

50.–
56. punkts    

3. Principi, kas reglamentē īstenošanu 

7. Dalībvalstis savu kohēzijas politikas 
finansējumu izlieto savlaicīgi. 

58.–
64. punkts    

8. Projektu atlasē un īstenošanā tiek 
piemērota pieeja, kas patiešām orientēta uz 
darbības rezultātiem. 

65.– 
71. punkts    

9. Veicot programmu pārskatīšanu, tiek ņemti 
vērā ar darbības rezultātiem, tostarp 
koprezultātiem, saistīti apsvērumi. 

72.–
78. punkts    

4. Principi, kas reglamentē uzraudzību un ziņošanu 

10. Uzraudzības sistēmas nodrošina savlaicīgus 
un labas kvalitātes datus par darbības 
rezultātiem. 

80.–
90. punkts    

11. Ir noteikta skaidra pārskatatbildība par 
darbības rezultātiem. 

91.– 
98. punkts    

12. Informācija par darbības rezultātiem tiek 
izmantota, lai veiktu korektīvas darbības un 
nodrošinātu atbalstu stratēģiskās 
plānošanas procesā. 

99.– 
104. punkts    

5. Principi, kas reglamentē novērtēšanu 

13. Lēmumu pieņemšanā tiek izmantoti 
programmu un politikas līmenī veiktu 
novērtējumu rezultāti. 

106.– 
113. punkts     

6. Transversālais princips 

14. Ciklā ir integrēta ilgtspēja, lai nodrošinātu 
publiskās intervences efektivitāti 
ilgtermiņā. 

114.– 
124. punkts     

Piezīme. Komisija nepiekrīt Palātas novērtējumam par dažiem pamatprincipiem, tostarp par 1. un 9. PP. 

Avots: ERP. Sarkans — ir izpildīti daži pamatkritēriji; dzeltens — pamatkritēriji ir daļēji izpildīti; zaļš — 
pamatkritēriji lielākoties ir izpildīti. 

IX Iepriekšējos ziņojumos mēs par šiem jautājumiem esam sagatavojuši daudzus 
ieteikumus, konkrēti attiecībā uz 1. un 9. pamatprincipu, kas 1. tabulā attiecībā uz 
2021.–2027. gadu iekrāsoti ar sarkanu. Esam norādījuši arī uz vajadzību pēc iespējas 
samazināt kavēšanos cikla laikā. Kavējumu virkne īstenošanas laikā kopā ar 
attiecināmības periodu pārklāšanos novirza uzsvaru no apsvērumiem, kas saistīti ar 
darbības rezultātiem, uz finansējuma izlietojumu.  
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Ievads 

Sniegums Eiropas Savienībā 

01 Eiropas Savienība (ES) katru gadu izlieto aptuveni 140 miljardus EUR. Pēdējos 
gados arvien lielāka vērība tiek pievērsta tam, cik lielā mērā šā finansējuma izlietojums 
nodrošina pozitīvus ieguvumus, proti, sniegumu. ES tiesību aktos darbības rezultātus 
parasti saista ar “pareizu finanšu pārvaldību”. Finanšu regulā noteikts, ka “pareiza 
finanšu pārvaldība” ir budžeta izpilde saskaņā ar saimnieciskuma, lietderības un 
efektivitātes principiem, kas definēti šādi1: 

o saimnieciskums nozīmē to, ka resursi ir jādara pieejami noteiktā laikā, pienācīgā 
apjomā un kvalitātē un par labāko cenu; 

o lietderīgums attiecas uz labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem, 
veiktajiem pasākumiem un mērķu sasniegšanu; 

o efektivitāte attiecas uz to, kādā mērā ar veiktajiem pasākumiem ir sasniegti 
izvirzītie mērķi. 

02 Saimnieciskuma princips ir saistīts ar vajadzīgo ieguldījumu. Lietderīgums un 
efektivitāte attiecas uz to, kas sasniegts, izmantojot šo ieguldījumu, un tādēļ ietver: 

o tiešos rezultātus, proti, programmas rezultātus, kas var būt, piemēram, uzbūvēta 
lidosta; 

o koprezultātus – programmas izraisītas tūlītējas izmaiņas, kas skar tiešos adresātus 
vai saņēmējus, piemēram, to pasažieru skaits, kuri izmanto lidostu; 

o ietekmi — ilgāka termiņa izmaiņas, kas vismaz daļēji saistītas ar ES rīcību; 
piemēram, lidostas nodrošinātie ekonomiskie ieguvumi (būtiski var būt arī citi 
faktori, piemēram, oglekļa emisijas). 



7 

 

Kohēzija 

03 Šajā informatīvajā apskatā orientācija uz sniegumu vērtēta vienā no būtiskākajām 
ES darbības jomām, proti, kohēzijas jomā. Kohēzijas politika izstrādāta, lai sasniegtu 
vienu no ES galvenajiem mērķiem, proti, “veicināt dalībvalstu ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju”2. Kohēzijas finansējuma un prioritāšu izmaiņas redzamas 
2. tabulā. Tabulā redzams, ka: 

o finansējums tika būtiski palielināts jau no paša sākuma, taču kopš 2007.–
2013. gada perioda tas ir vairāk vai mazāk nemainīgs; 

o Līdz 2007.–2013. gada periodam nebija stabilitātes attiecībā uz fondiem, kas 
nodrošina kohēzijas finansējumu. Kopš minētā perioda kohēzijas finansējumu 
sniedz tie paši fondi. 

o kopš 2007.–2013. gada perioda kohēzijas politikas mērķi ir paplašināti, iekļaujot 
arī teritoriālo (proti, pārrobežu) sadarbību, kā arī mērķus, kas izriet no 
ES ilgtermiņa desmit gadu stratēģijām3; 

o No 2019. gada jūnija stratēģijai “Eiropa 2020” nebūs pēcteces, kuras mērķi ar 
kohēzijas un citu politikas jomu izdevumiem būtu jāsasniedz.
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2. tabula. ES kohēzijas finansējuma un prioritāšu izmaiņas 

Plānošanas 
periods 

1989.–1993. g. 1994.–1999. g. 2000.–2006. g. 2007.–2013. g. 2014.–2020. g. 2021.–2027. g. 

Budžets 
(% no kopējā 
budžeta) 

69 miljardi ECU* 
(20 %) 

168 miljardi ECU* 
(30 %) 

235 miljardi EUR 
(33 %) 

347 miljardi EUR 
(36 %) 

355 miljardi EUR (37 %) 330 miljardi EUR 
(34 %) 

Fondi ERAF, ESF, ELVGF 
Virzības nodaļa 

ERAF, ESF, ELVGF 
Virzības nodaļa, ZVFI 
un KF 

ERAF, ESF, ELVGF 
Virzības nodaļa, 
ZVFI un KF 

ERAF, ESF, KF ERAF, ESF, KF ERAF, ESF, KF 

ES mēroga 
stratēģija, kas 
ņemta vērā 
kohēzijas 
tiesiskajā 
regulējumā 

- - 
[Lisabonas stratēģija 
2000.–
2010. gadam]** 

Lisabonas stratēģija 
2000.–2010. gadam 
Stratēģija 
“Eiropa 2020” 
laikposmam no 
2010. līdz 
2020. gadam 

Stratēģija “Eiropa 2020” 
laikposmam no 2010. 
līdz 2020. gadam 

- 

Ieguldījumu 
mērķi 

5 prioritārie mērķi: 
— veicināt reģionu 

attīstību un 
strukturālu 
pielāgošanos; 

— novērst 
rūpniecības 
lejupslīdi; 

— novērst ilgstošu 
bezdarbu; 

— sekmēt jauniešu 
integrāciju 
darba tirgū; 

6 prioritārie mērķi: 
— veicināt reģionu 

attīstību un 
strukturālu 
pielāgošanos; 

— novērst 
rūpniecības 
lejupslīdi; 

— novērst ilgstošu 
bezdarbu un 
sekmēt jauniešu 
integrāciju darba 
tirgū; 

3 prioritārie mērķi: 
— veicināt 

reģionu 
attīstību un 
strukturālu 
pielāgošanos; 

— atbalstīt 
pārveidi 
apgabalos, 
kuros ir 
strukturālas 
problēmas; 

3 prioritārie mērķi: 
— veicināt 

izaugsmi un 
attīstību mazāk 
attīstītajos 
reģionos; 

— sekmēt visu 
pārējo 
ES reģionu 
konkurētspēju; 

— veicināt 
pārrobežu 
sadarbību. 

11 tematiskie mērķi: 
— pētniecība un 

inovācija; 
— informācijas un 

komunikācijas 
tehnoloģijas (IKT); 

— MVU 
konkurētspēja; 

— mazoglekļa 
ekonomika; 

— pielāgošanās 
klimata 
pārmaiņām un 

5 politikas mērķi: 
— inovatīva un 

vieda 
ekonomikas 
pārveide; 

— zaļāka Eiropa ar 
zemām oglekļa 
emisijām; 

— mobilitāte un 
IKT; 

— ES sociālo tiesību 
pīlārs; 
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Plānošanas 
periods 

1989.–1993. g. 1994.–1999. g. 2000.–2006. g. 2007.–2013. g. 2014.–2020. g. 2021.–2027. g. 

— īstenot KLP 
reformu un 
veicināt lauku 
attīstību. 

— palīdzēt darba 
ņēmējiem 
pielāgoties 
pārmaiņām 
rūpniecībā; 

— veicināt lauku 
attīstību; 

— sniegt atbalstu 
reģioniem ar 
ārkārtīgi zemu 
iedzīvotāju 
blīvumu. 

— modernizēt 
izglītības, 
mācību un 
nodarbinātība
s sistēmas. 

riska novēršana un 
pārvaldība; 

— vides aizsardzība 
un resursu 
efektivitāte; 

— ilgtspējīgs 
transports; 

— nodarbinātības 
veicināšana un 
atbalsts 
darbaspēka 
mobilitātei; 

— sociālā iekļautība; 
— izglītība un 

apmācība; 
— iestāžu spēju 

veidošana. 

— pilsētu, lauku un 
piekrastes 
apvidu 
ilgtspējīga 
attīstība un 
vietējās 
iniciatīvas. 

* Eiropas valūtas vienība (ECU) bija Eiropas Kopienas dalībvalstu valūtu grozs, ko izmantoja kā norēķinu vienību līdz 1999. gada 1. janvārim, kad to pēc paritātes principa 
aizstāja ar euro. 

** Lisabonas stratēģija stājās spēkā aptuveni 2000.–2006. gada plānošanas perioda laikā, taču netika ņemta vērā kohēzijas tiesiskajā regulējumā, kas attiecās uz šo periodu. 

Avots: pamatojoties uz Komisijas 2008. gada jūnija žurnālu “Inforegion Panorama” Nr. 26 (par 1989.–1993. gada, 1994.–1999. gada, 2000.–2006. gada, 2007.–2013. gada 
periodu; “Budžets”, “Fondi”, “Ieguldījumu mērķi”), Komisijas skaitliskajiem datiem (par 2014.–2020. un 2021.–2027. gada periodu; “Budžets”) un līdzšinējo ERP revīzijas 
darbu. 
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Šā informatīvā apskata mērķis un pieeja 

04 Šis informatīvais apskats nav revīzijas ziņojums. Šā dokumenta pamatā ir mūsu 
plašais revīzijas darbs iepriekšējos gados, un tas sniedz apskatu par apmēru, kādā 
kohēzijas politikas koncepcija un īstenošana ir bijusi vērsta uz darbības rezultātiem, 
nevis tikai uz noteikumu ievērošanu. Mēs uzskatām, kas tas var būt noderīgs visiem, 
kuri iesaistīti nākamā plānošanas perioda pasākumu plānošanā gan ES iestāžu, gan 
dalībvalstu līmenī. 

05 Vispirms mēs vērtējām, kā ir attīstījušies galvenie plānošanas elementi virzībā uz 
efektīvu darbības rezultātu pārvaldības sistēmu. Mēs to darām gan vispārējam 
tiesiskajam regulējumam (un citām Komisijas iniciatīvām), gan ES tiesību aktiem, kas 
paredzēti tieši kohēzijas jomas reglamentēšanai. 

06 Mēs izveidojām 14 pamatprincipu kopumu, kurus uzskatām par vajadzīgiem, lai 
kohēzijas politika būtu vairāk vērsta uz rezultātu sasniegšanu. Minētie principi nav 
izstrādāti, lai nodrošinātu visaptverošu satvaru, un iespējams, ka tos visus nevar tieši 
piemērot citās ES politikas jomās; tie atspoguļo galvenos problēmjautājumus, ko esam 
konstatējuši savā lietderības revīziju darbā. Tie attiecas uz visu politikas pārvaldības 
ciklu no plānošanas cikla sākumā līdz izvērtēšanai cikla beigās. 1. attēlā turpmāk 
izklāstīti pamatprincipi, kas saitīti ar pieciem galvenajiem pārvaldības posmiem 
(pārvaldības posmu īss apraksts iekļauts pamatprincipu analīzē turpmāk tekstā). Viens 
no principiem (ilgtspējas nodrošināšana) ir transversāls un attiecas uz vairākiem cikla 
posmiem. 
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1. attēls. Kohēzijas politikas īstenošanas cikls 

 
Avots: ERP. 

07 Mēs izstrādājām šos pamatprincipus, balstoties uz savu revīzijas pieredzi šajos 
jautājumos, un izvērtējām tos, galvenokārt pamatojoties uz savu darbu attiecīgajā 
jomā pēdējā desmitgadē (pavisam 69 ziņojumi ar Komisijas atbildēm). Šo informāciju 
papildināja citu ES iestāžu publikācijas (piemēram, Eiropas Parlamenta pētījumi, 
Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta ziņojumi), gan arī avoti ārpus ES (piemēram, 
ESAO). Mēs analizējām, cik efektīvi katrs pamatprincips tika piemērots 2007.–
2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas periodā, un, pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumiem4, — kā tie tiks piemēroti 2021.–2027. gada plānošanas periodā. Mēs 
apspriedām šo informatīvo apskatu ar Komisiju un attiecīgā gadījumā ņēmām vērā tās 
komentārus.  

Stratēģiskā 
plānošana

Plānošana

ĪstenošanaUzraudzība un 
ziņošana

Novērtēšana

1. PP. ES ir noteikusi skaidru un saskaņotu redzējumu 
attiecībā uz to, ko tā vēlas sasniegt, izmantojot 
kohēzijas politikas finansējumu, kas jāpiešķir un 
jāizlieto.

2. PP. Piešķirot finansējumu dalībvalstīm, tiek ņemtas 
vērā noteiktās vajadzības un informācija par 
sniegumu.

3. PP. Pastāv skaidra intervences loģika.
4. PP. Finansējuma izlietojums ir 

mērķtiecīgs.
5. PP. Ir izveidota vienkārša un saskaņota 

snieguma izvērtēšanas sistēma.
6. PP. Ir ieviesti mehānismi, lai veicinātu 

orientāciju uz sniegumu.

7. PP. Dalībvalstis savu kohēzijas 
politikas finansējumu izlieto 
savlaicīgi.

8. PP. Projektu atlasē un īstenošanā tiek 
piemērota pieeja, kas orientēta uz 
sniegumu. 

9. PP. Veicot programmu pārskatīšanu, 
tiek ņemti vērā ar sniegumu 
saistīti apsvērumi, tostarp 
koprezultāti.

10. PP. Uzraudzības sistēmas nodrošina 
savlaicīgus un labas kvalitātes 
datus par sniegumu.

11. PP. Ir noteikta skaidra 
pārskatatbildība par sniegumu. 

12. PP. Informācija par sniegumu tiek 
izmantota, lai veiktu korektīvas 
darbības un nodrošinātu 
atbalstu stratēģiskās 
plānošanas procesā.

13. PP. Lēmumu pieņemšanā 
tiek izmantoti 
programmu un 
politikas līmenī veiktu 
novērtējumu 
rezultāti.

14. PP.  Transversāls princips: ciklā ir integrēta ilgtspēja, 
lai nodrošinātu publiskās intervences efektivitāti 
ilgtermiņā.
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Orientācija uz darbības rezultātiem 
kohēzijas jomā 

Darbības rezultātu jeb snieguma pārvaldības tiesiskā 
regulējuma attīstība 

08 Šajā iedaļā sniegts plašs pārskats par to, kā orientācija uz sniegumu paredzēta 
tiesiskajā regulējumā. Šajā iedaļā orientācija uz sniegumu izvērtēta, pamatojoties uz 
katru no pamatprincipiem, kā arī vērtēts, cik efektīvi Komisija un dalībvalstis kopā ir 
īstenojušas noteikumus. 

09 Pēdējos gados arvien biežāk veikti pasākumi, lai uzlabotu orientāciju uz sniegumu 
ES budžeta kontekstā. 1. attēlā redzams, ka Komisija tās vispārējā tiesiskajā 
regulējumā (un Komisijas iniciatīvās) ir pakāpeniski iekļāvusi galvenos plānošanas 
elementus, kas vajadzīgi, lai izveidotu efektīvu snieguma pārvaldības sistēmu. Cita 
starpā tie ir snieguma un pareizas finanšu pārvaldības definīciju noteikšana, stingru 
mērķu un rādītāju piemērošana, kā arī paveiktā strukturēta izvērtēšana. 
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1. attēls. To galveno plānošanas elementu izvērtējums, kas ieviesti, lai 
uzlabotu sniegumu ES līmenī 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz finanšu regulu un citu Komisijas dokumentu apskatu. 

2018. g.
Finanšu regula
 Tiek ieviesta prasība nodrošināt, lai fondu darbība būtu orientēta uz 

sniegumu, proti, lai programmu mērķi tiktu noteikti iepriekš, kā arī lai, 
i zmantojot snieguma rādītājus, tiktu uzraudzīts progress vi rzībā uz šiem 
mērķiem un sniegti progresa ziņojumi Ei ropas Parlamentam. 
 Tiek noteikta prasība panākt, lai snieguma rādītāji būtu nozīmīgi, atzīti, 

uzticami, vienkārši un s tabili (RACER), kā arī noteikta tiešo rezultātu 
rādītā ja un koprezultātu rādītāja definīcija. 
 Tiek ieviesta jauna atbalsta forma, proti, ar i zmaksām nesaistīts 

finansējums, kas sniedz iespēju piedāvāt finansiālu atbalstu, ņemot vērā 
sasniegtos rezultātus un/vai konkrētu nosacījumu izpildi. 
 Tiek stiprināta novērtējumu nozīme, pieprasot, lai tie būtu pamatoti uz 

pierādījumiem par sniegumu programmu un darbību īs tenošanā. Veicot 
novērtējumus, i r jāpārbauda arī ES pievienotā vērtība.

2015. g.
Komisijas iniciatīvas
 Komisija atjauno apņemšanos sasniegt labākus rezultātus, uzsākot 

iniciatīvu “Uz rezultātiem vērsts ES budžets”, kas i zstrādāta, lai 
uzlabotu orientāciju uz rezultātiem, informējot par ES intervenču 
sasniegumiem, un lai pēc iespējas palielinātu ES ieguldījumu 
pievienoto vērtību. 
 Komisija uzsāk iniciatīvu “Labāks regulējums labākiem rezultātiem”, 

atzīs tot novērtējumu un labi izstrādātu tiesību aktu būtisko nozīmi 
ES intervenču pievienotās vērtības palielināšanā.

2010. g.
Komisijas iniciatīvas
 Komisija, veicot budžeta pārskatīšanu, uzsver uz 

rezul tātiem orientētas budžeta plānošanas būtisko 
nozīmi  un to, ka jāvērtē reālā ietekme, nevis veiktie 
ieguldījumi. 
 Jautājumu par ES politiku, kas orientēta uz rezultātiem, 

un uz sniegumu balstītu budžeta plānošanu sāk 
apspriest Eiropas Parlaments, Padome un ERP, — īpaša 
vērība  š im jautājumam tiek pievērsta Parlamenta 
Budžeta kontroles komitejas darbā un ikgadējā budžeta 
i zpildes apstiprināšanas procedūrā.

2002. g.
Finanšu regula
 Tiek noteikta prasība, ka mērķiem jābūt 

konkrētiem, izmērāmiem, sasniedzamiem, 
reālistiskiem un ar noteiktu termiņu 
(SMART).

 Tiek noteikts pareizas finanšu pārvaldības 
jēdziens, kas ietver saimnieciskuma, 
lietderības un efektivitātes principu. 

 Tiek ieviesta prasība iestādēm veikt 
programmu un darbību ex ante un ex post 
novērtējumus. 

 Tiek stiprināti uzraudzības un ziņošanas 
noteikumi, paredzot pienākumu Komisijai 
uzraudzīt mērķu sasniegšanu, izmantojot 
snieguma rādītājus, katru gadu sniegt 
ziņojumu budžeta iestādei, kā arī gada 
darbības pārskatos sniegt pārliecību par 
pareizu finanšu pārvaldību.

1990. g.
Finanšu regula
 Ir iekļauts izmaksu lietderības 

princips. 
 Ir iekļauta prasība noteikt skaitliski 

i zteiktus mērķus attiecībā uz 
budžeta i zpildi un uzraudzīt to 
sasniegšanu. 

1968. g.
Finanšu regula
 Ir iekļauti saimnieciskuma un pareizas 

finanšu pārva ldības principi. 

2011. g.
Komisijas iniciatīvas
 Komisija savā paziņojumā par ES pievienoto 

vērtību šo jēdzienu definē kā “vērtību, kas veidojas 
ES iesaistīšanās rezultātā un kas papildina vērtību, 
kura  veidotos, ja dalībvalstis rīkotos atsevišķi”.
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10 Domājot par orientāciju uz sniegumu kohēzijas jomā, šīs ES līmeņa norises ir 
ņemtas vērā, nodrošinot politisko impulsu laikā, kad notika gatavošanās 2014.–
2020. gada plānošanas periodam. Lai izpildītu uzdevumus un sasniegtu stratēģijā 
“Eiropa 2020” noteiktos mērķus, Komisija 2010. gadā uzsvēra, ka jāuzlabo kohēzijas 
politikas efektivitāte, orientējoties uz rezultātiem5. Attiecīgi Komisija uzskatīja, ka 
orientācija uz rezultātiem bija pamats 2014.–2020. gada plānošanas perioda tiesību 
aktu kopuma pieņemšanai6. Līdzīgi arī orientācija uz rezultātiem ir viens no Komisijas 
galvenajiem mērķiem, kas ir pamatā tās priekšlikumiem 2021.–2027. gada periodam. 
Komisija īpaši norāda uz vajadzību uzlabot finansējuma izlietojuma atbilstību 
ES prioritātēm7. 

11 I pielikumā sniegta plašāka informācija par to, kā ES vispārējā virzība uz 
orientāciju uz sniegumu ir atspoguļota kohēzijas jomā. I pielikumā redzams tas, cik lielā 
mērā elementi, kas mūsuprāt ir būtiski ES finansējuma efektīvam izlietojumam, ir 
iekļauti ES tiesību aktos, it īpaši kohēzijas jomā. Pielikumā redzams, ka līdz 2014.–
2020. gada periodam šādu elementu skaits kohēzijas tiesību aktos ir palielinājies, taču 
sagatavotajos priekšlikumos attiecībā uz 2021.–2027. gada periodu vairāki elementi 
nav iekļauti, ņemot vērā Komisijas centienus vienkāršot kohēzijas politiku. 

Pamatprincipi 

12 Attiecībā uz katru no 14 pamatprincipiem esam snieguši vērtējumu par trīs 
plānošanas periodiem, norādot arī galvenos iemeslus. Esam snieguši arī plašāku 
informāciju par piemērotajiem kritērijiem vērtējuma sagatavošanas laikā, pamatojot to 
ar piemēriem no mūsu ziņojumiem. Tā kā īstenošanas cikls ir nepārtraukts, starp 
dažādajiem pamatprincipiem pastāv daudzas sakarības. 

1. Principi, kas reglamentē stratēģisko plānošanu 

13 Procesi sākas ar ES līmeņa stratēģisko plānošanu, kad Komisija, Padome un 
Eiropas Parlaments nosaka visas Eiropas Savienības prioritātes (piemēram, pieņemot 
stratēģiju “Eiropa 2020”) un konkrētas prioritātes kohēzijas politikas jomā. Tieši šajā 
posmā konkrētai daudzgadu finanšu shēmai (DFS) likumdevēji nosaka politikas jomas 
budžetu un tā izpildes noteikumus. Parasti tiek pieņemts kopīgu noteikumu kopums — 
Kopīgo noteikumu regula (KNR), kas attiecas uz trīs kohēzijas fondiem (ERAF, ESF un 
KF) un dažiem citiem fondiem, un to papildina noteikumi, kas konkrēti attiecas uz katru 
fondu. Šajā posmā ir būtiski divi pamatprincipi, kas attiecas uz redzējuma noteikšanu 
un finansējuma piešķiršanu dalībvalstīm. 
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1. 

ES ir formulējusi skaidru un saskaņotu 
redzējumu attiecībā uz to, ko tā vēlas 
sasniegt ar kohēzijas politikas finansējumu, 
kas ir jāapgūst un jāliek lietā 

2007.–
2013. g. 

2014.–
2020. g. 

2021.–
2027. g. 

14 Ikviens stratēģiskās plānošanas process sākas ar skaidru redzējumu par to, kāds ir 
finansējuma izlietojuma mērķis. Šāda redzējuma noteikšana ir grūts uzdevums, ņemot 
vērā sarežģīto stratēģisko satvaru, kādā ES veic darbības. 2014.–2020. gada periodā 
ES stratēģija (stratēģija “Eiropa 2020”) tika atspoguļota kohēzijas politikā, taču to nevar 
teikt par 2007.–2013. gada periodu. 2021.–2027. gada periodam nav visaptverošas 
ES mēroga stratēģijas, kuras īstenošanai būtu jānovirza kohēzijas politikas 
finansējums8. Joprojām pastāv vairāki trūkumi, piemēram, konkurējoši un nesaskaņoti 
stratēģisko mērķu kopumi, kuri reizēm ir nesasniedzami un kurus visas ieinteresētās 
personas ne vienmēr ir pilnībā atzinušas vai īstenojušas. 

1. ES kohēzijas politika jānosaka stratēģiskā kontekstā, paredzot saistītus 
stratēģiskos uzdevumus un mērķus 

15 ES mēroga stratēģijas, kurās izklāstīti ES stratēģiskie uzdevumi un mērķi 2007.–
2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas periodam nodrošina stratēģisko virzību9 
kohēzijas fondu īstenošanai. Patlaban nav līdzvērtīgas ES mēroga stratēģijas 
laikposmam pēc 2020. gada10. Kohēzijas jomā Komisija KNR ierosina piecus augsta 
līmeņa politikas mērķus. Šādu mērķu noteikšana palīdz nodrošināt finansējuma 
nepārtrauktību tādā veidā, ka tiek paredzēts atbalsts tām pašām jomām, kurām 
piešķirta prioritāte 2014.–2020. gada periodā11. Ja tiks izstrādāta jauna visaptveroša 
stratēģija laikposmam pēc 2020. gada, tā tiks pieņemta pēc vienošanās par jauno DFS. 
Šī situācija neatbilst ierastai vai loģiskai notikumu secībai, kad publiskais finansējums 
tiek paredzēts pēc politikas mērķu noteikšanas un politikas izstrādes12. 

2. Jāvairās no tā, ka dažādi stratēģisko mērķu kopumi aptver atšķirīgus 
laikposmus un mērķus 

16 Stratēģisko vidi, kurā tiek izlietots kohēzijas politikas finansējums, veido vairāki 
stratēģiskie satvari un mērķi, kas pārklājas13, un šādas situācijas iemesls ir sarežģītās 
politiskās norises Eiropas un pasaules līmenī. 2. attēlā redzams, ka ES nozīmīgākajās 
10 gadu stratēģijās (Lisabonas stratēģija un stratēģija “Eiropa 2020”) ir ņemtas vērā 
pārāk daudz citas saistības, proti, Komisijas prioritātes un ieceres izpildīt 
ES starptautiska līmeņa apņemšanās (piemēram, Parīzes nolīgumu par klimata 
pārmaiņām). Vienlaikus kohēzijas politikas finansējumam jānodrošina arī konkrētu 
mērķu sasniegšana kohēzijas jomā. 
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2. attēls. ES darbības stratēģiskie satvari un mērķi, kas pārklājas un nav 
saskaņoti 

 
Avots: informatīvais apskats “Komisijas priekšlikums attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam”, 6. attēls. 

17 Dažādu stratēģisko satvaru un mērķu vienlaicīga īstenošana, kad pārklājas to 
periodi, uzdevumi, rādītāji un mērķi, ir sarežģīta un var radīt neskaidrības14. Mēs 
ziņojām, ka Lisabonas stratēģija (2000.–2010. gads) tika pieņemta vienlaikus ar DFS 
2000.–2006. gadam, taču saistībā ar stratēģiju “Eiropa 2020” (aptver laikposmu no 
2010. līdz 2020. gadam) situācija bija atšķirīga — to pieņēma DFS 2007.–2013. gadam 
perioda vidū, kad uzraudzības, vērtēšanas un ziņošanas mehānismi jau bija ieviesti. 
Ņemot to vērā, nebija iespējams efektīvi ziņot par ES budžeta devumu ES stratēģijas 
īstenošanā15. 

18 Arī vairākos ārējos avotos ir uzsvērts šis jautājums un it īpaši tā dēvētā mērķu 
pārpilnība, kas apgrūtina politikas stratēģisku un faktisku īstenošanu un rada 
saskaņotības problēmas16. Šādā situācijā ir sarežģīti nodrošināt saskaņotu pieeju 
kohēzijas politikas īstenošanai. 

3. Stratēģiskajiem mērķiem ir jābūt reāliem 

19 Mēs vairākkārt konstatējām gadījumus, kad stratēģiskie mērķi nebija reāli, un 
šādus gadījumus var iedalīt divās plašās kategorijās, proti, stratēģiskie mērķi ne 
vienmēr ir noteikti atbilstīgā līmenī vai, nosakot stratēģiskos mērķus, netiek ņemts vērā 
pieejamais finansējums. 

2020.
g.

2021.
g.

2022.
g.

2023.
g.

2024.
g.

2025.
g.

2007.
g.

2008.
g.

2015.
g.

2016.
g.

2017.
g.

2018.
g.

2019.
g.

2009.
g.

2010.
g.

2011.
g.

2012.
g.

2013.
g.

2014.
g.

Lisabonas stratēģija Stratēģija “Eiropa 2020” Stratēģija “Eiropa 2020+”?

Ilgtspējīgas attīstības mērķi

Parīzes nolīgums

Pirmā Barozo 
vadītā Komisija Otrā Barozo vadītā Komisija Junkera vadītā Komisija —

desmit prioritātes
Nākamā Komisijas 

programma

FINANSĒJUMA 
IZLIETOJUMS

FINANSĒJUMA 
IZLIETOJUMS

UN REGULĒJUMS

BŪTISKĀKĀS ES 
STARPTAUTISKĀS 

SAISTĪBAS

2014.–2020. g. DFS 2021.-2027. g. DFS2007.–2013. g. DFS

Eiropadome 
— līdz 

2014. g.

Eiropadome —
Savienības stratēģiskā 

programma pārmaiņu laikā
Nākamā Eiropadomes 

stratēģija
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2014. gada pārskats 

Piemērs par stratēģiskajiem mērķiem, kas nav noteikti atbilstīgā līmenī. Darba gaitā 
mēs ziņojām, ka stratēģijas “Eiropa 2020” pamatmērķus veidoja katras dalībvalsts 
atsevišķie mērķi. Ja arī katra dalībvalsts būtu sekmīgi sasniegusi savus valsts mērķus, 
divi pamatmērķi ES līmenī joprojām nebūtu sasniegti17. 

Īpašais ziņojums par vienotu Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības 
sistēmu 

Piemērs par stratēģiskajiem mērķiem, kas noteikti, neņemot vērā pieejamo 
finansējumu. Mēs konstatējām, ka jaunā Dzelzceļa satiksmes vadības sistēma tika 
ieviesta, pamatojoties uz stratēģisku politisko izvēli. Neskatoties uz to, ka sistēmas 
ieviešanas izmaksas līdz 2050. gadam varētu sasniegt 190 miljardus EUR, projektu 
uzsāka, neveicot kopējo izmaksu aprēķināšanu vai atbilstīgu plānošanu18. 

4. Stratēģiskajiem mērķiem jābūt pieņemamiem visām ieinteresētajām 
personām 

20 Dalībvalstis ne vienmēr piekrīt ES iecerēm, turklāt ES darbības satvars ne vienmēr 
ir juridiski saistošs — tā vietā ES paļaujas uz labo gribu. Ņemot vērā minētos faktorus, 
dalībvalstīm var trūkt stimula īstenot ES politiku. 

Īpašais ziņojums par Eiropas ātrgaitas dzelzceļa tīklu un vispārējā 
stāvokļa apskats par transportu 

Veicot revīziju par Eiropas ātrgaitas dzelzceļa tīklu, mēs konstatējām, ka dalībvalstis 
nebūvēja ātrgaitas dzelzceļa līnijas, ja to būvniecība netika uzskatīta par valsts 
prioritāti, turklāt būvniecība nenotika arī tad, ja dzelzceļa līnijas bija daļa no 
starptautiskā koridora un pamattīkla. Turklāt Komisijai bija ierobežoti izpildes 
instrumenti vai pilnvaras, lai panāktu, ka dalībvalstis pilda savu apņemšanos būvēt 
ātrgaitas dzelzceļa līnijas, kas vajadzīgas pamattīkla pabeigšanai19. 

21 Mēs ziņojām arī par vienu piemēru, kad saistošu tiesību aktu neesamība neliedza 
dalībvalstīm īstenot kopīgus ES līmeņa mērķus. Mēs konstatējām, ka ES izglītības 
mērķis bija pienācīgi ņemti vērā darbības programmās un saistītajos projektos 2007.–
2013. gada plānošanas periodā un darbības programmu izstrādē 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā. Minētie pasākumi tika veikti, neskatoties uz to, ka izglītības 
politika ir dalībvalstu pilnīgā un ekskluzīvā kompetencē un ka ES stratēģijas tiek 
pieņemtas kā Padomes secinājumi, kas ES dalībvalstīm nav juridiski saistoši20. 



 18 

 

5. Stratēģiskie mērķi jāiestrādā darbības mērķos 

22 Reizēm Komisija vai dalībvalstis stratēģiskos mērķus neiestrādā darbības 
mērķos21. Šādos gadījumos pastāv risks, ka augsta līmeņa mērķi paliek tikai politisku 
ieceru līmenī. Mērķu īstenojamības nozīmi ir atzinis arī Eiropas Parlaments22. 

Īpašais ziņojums par platjoslu ES dalībvalstīs 

Dalībvalstu stratēģijas ES ieguldījumu veikšanai platjoslā 2014.–2020. gada periodā 
nebija atbilstīgas visaptverošajai stratēģijai “Eiropa 2020”. Lai gan dažos gadījumos 
noteiktie mērķi bija vērienīgāki par stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem, neviena no 
pārbaudītajām dalībvalstīm savā stratēģijā neietvēra valsts mērķi saistībā ar vienu no 
trijiem ES mērķiem, proti, 50 % mājsaimniecību ir pieslēgums īpaši ātrai platjoslai23. 

23 2014.–2020. gada periodam Komisija stratēģijas “Eiropa 2020” stratēģiskos 
mērķus centās iestrādāt kohēzijas politikā, iekļaujot tematiskos mērķus, kas bija 
sadalīti ieguldījumu prioritātēs saistībā ar stratēģijas “Eiropa 2020” pamatmērķiem. 
Šādas rīcības iespējamo pozitīvo devumu atzina gan ESAO24, gan arī Komisija25 un 
Parlaments26. Taču praksē ar stratēģiju “Eiropa 2020” saistītie politiskie centieni bija 
balstīti uz sarežģītu struktūru, ko veidoja pieci pamatmērķi, septiņas pamatiniciatīvas 
un 11 tematiskie mērķi; taču šie dažādie līmeņi nedz atsevišķi, nedz arī kopā nebija 
veidoti tā, lai stratēģijas “Eiropa 2020” politiskos centienus pārveidotu par noderīgiem 
darbības mērķiem27. Turklāt mēs konstatējām, ka neviena no pārbaudītajām 
dalībvalstīm, izņemot vienu, stratēģijas “Eiropa 2020” pamatmērķus nebija iestrādājusi 
darbības mērķos, kas bija noteikti programmās28. Komisija arī uzsvēra, ka stratēģijas 
“Eiropa 2020” pamatmērķus var sekmīgi īstenot vienīgi tad, ja tiek nodrošināta aktīva 
līdzdalība valsts un reģionālā līmenī un praktiskā īstenošana29. 

2. 
Piešķirot finansējumu dalībvalstīm, tiek 
ņemtas vērā noteiktās vajadzības un 
informācija par sniegumu 

2007.–
2013. g. 

2014.–
2020. g. 

2021.–
2027. g. 

24 Kohēzijas politikas jomā tiek veikta kopējā pieejamā finansējuma iepriekšēja 
piešķiršana dalībvalstīm30. 2019. gada martā mēs publicējām ātro stāvokļa apskatu, 
sniedzot plašāku informāciju par ierosināto procedūru, kas paredz kohēzijas politikas 
finansējuma iepriekšēju piešķiršanu dalībvalstīm nākamajam 2021.–2027. gada 
plānošanas periodam31. 

25 Finansējuma piešķiršanas metode nav būtiski mainījusies kopš tās ieviešanas 
1999. gadā. Galvenais faktors finansējuma piešķiršanā ir reģionālā labklājība, 
pamatojoties uz IKP uz vienu iedzīvotāju32, — sk. 3. tabulu turpmāk tekstā. Piesaiste 
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vairākiem izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem ir kļuvusi ciešāka, taču tā joprojām ir 
ierobežota. 

3. tabula. Kritēriji kohēzijas finansējuma piešķiršanai dalībvalstīm 

Avots: Komisijas prezentācija “EU budget for the future: Regional development and Cohesion” 
[ES budžets nākotnei: reģionālā attīstība un kohēzija] 2014.–2020. gada periodam un 2021.–2027. gada 
periodam un Komisijas aplēse 2007.–2013. gada periodam. 

26 Komisija uzskata, ka finansējuma iepriekšēja piešķiršana dalībvalstīm ierobežo 
spēju izmantot finansējumu, lai reaģētu uz jaunām vajadzībām. Izņemot tehnisko 
korekciju, ko veic vienu reizi katrā plānošanas periodā, visa plānošanas perioda laikā 
trūkst elastības finansējuma pārdalē dalībvalstu starpā33. ESAO uzskata, ka šāds DFS 
elastības trūkums ir būtiska atšķirība salīdzinājumā ar valsts budžeta plānošanas praksi, 
kad ierasta procedūra ir ikgadēja vai periodiska finansējuma pārdale, reaģējot uz 
mainīgām prioritātēm, kā arī, ņemot vērā snieguma un rezultātu izvērtējumu. ESAO 
uzskata arī, ka praksē valsts ieinteresētās personas DFS paredzēto finansējumu uzskata 
par “tām paredzētiem” līdzekļiem, kuru apmēru nevajadzētu koriģēt, izņemot ārkārtas 
gadījumu34. Iepriekšējās revīzijās mēs esam norādījuši, ka ir grūtības sasniegt 
kvalitatīvus rezultātus, piemērojot shēmas, kurās līdzekļu apgūšana dalībvalstīs ir 
netieši izvirzīts mērķis35. Mēs uzskatām, ka, piešķirot finansējumu, būtu jāņem vērā 
vajadzības un informācija par līdzšinējiem darbības rezultātiem. 

1. Finansējuma piešķiršana dalībvalstīm jābalsta uz apzinātajām vajadzībām un 
sasniedzamajiem mērķiem 

27 Tas nozīmē, ka vispirms jāveic vajadzību novērtējums kohēzijas politikas līmenī, 
ņemot vērā gan Līgumā paredzētos mērķus (piemēram, mazināt reģionu atšķirības), 
gan arī citus būtiskus stratēģiskos mērķus (piemēram, stratēģijas “Eiropa 2020” 
pamatmērķi — paaugstināt valsts un privāto ieguldījumu līmeni pētniecības un 
attīstības jomā līdz 3 % no IKP). Šāds vajadzību izvērtējums būtu jāiestrādā politikas 
mērķos, ievērojot pieejamā ES finansējuma ierobežojumus. Finansējums dalībvalstīm 
un to reģioniem jāpiešķir atbilstīgi šiem politikas mērķiem. 

Kritērijs 2007.–
2013. g. 

2014.–
2020. g. 

2021.–
2027. g. 

IKP (tostarp NKI Kohēzijas fondam) 83 % 86 % 81 % 

Darba tirgus, izglītība, demogrāfija 17 % 14 % 15 % 

Klimats   1 % 

Migrācija   3 % 

Kopā 100 % 100 % 100 % 
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28 Kā teikts mūsu nesen publicētajā ātrajā stāvokļa apskatā (24. punkts), 
finansējuma piešķiršanas metode zināmā mērā ņem vērā Līgumā paredzētos mērķus 
(piemēram, IKP) un mainīgos stratēģiskos mērķus (piemēram, dažus ar stratēģiju 
“Eiropa 2020” saistītus kritērijus). Taču Komisija nav mēģinājusi saskaņoti un 
strukturēti piešķirt finansējumu, pamatojoties uz vajadzībām un stratēģiskajiem 
mērķiem. 

2. Piešķirot finansējumu dalībvalstīm, būtu jāņem vērā informācija par līdzšinējo 
sniegumu 

29 ESAO ir novērtējusi, ka, neskatoties uz labi attīstīto ES uz sniegumu balstītas 
budžeta plānošanas satvaru, situācija saistībā ar to, kā informācija par sniegumu tiek 
izmantota ar budžetu saistītu lēmumu pieņemšanā, ES dalībvalstīs ir diezgan līdzīga 
situācijai ESAO valstīs. Taču ESAO konstatēja, ka saikne starp darbības rezultātu 
informāciju un plašāku līdzekļu piešķiršanas politiku ir vāja36. 

2. Principi, kas reglamentē plānošanu 

30 KNR nodrošina satvaru arī nākamajam posmam, proti, dalībvalstu veiktai 
plānošanai. Šajā posmā dalībvalstu līmenī tiek sīki izstrādāti plāni konkrētam 
plānošanas periodam, sagatavojot valsts stratēģiju37 un ar to saistītās programmas. 
Komisija pirms abu plānošanas dokumentu kopumu pieņemšanas veic sarunas ar 
valstu iestādēm par to saturu. Attiecībā uz šo posmu ir būtiski četri pamatprincipi, kas 
saistīti ar intervences loģiku, finansējuma sadali, darbības rezultātu novērtēšanas 
sistēmu un stimuliem. 

3. Pastāv skaidra intervences loģika. 2007.–
2013. g. 

2014.–
2020. g. 

2021.–
2027. g. 

31 Intervences loģika attiecas uz procesu, kura laikā tiek noteiktas vajadzības, kuru 
nodrošināšanai paredzēts ES finansējums, un to, kā šīs vajadzības iespējams 
nodrošināt. Vispirms dalībvalstīm būtu jānosaka savas vajadzības valsts līmenī. Tās ir 
pamats uzdevumu, mērķu un vajadzīgā finansējuma noteikšanai. Pēc tam līdzīgas 
darbības jāatkārto programmu līmenī, valsts mērķus pārveidojot darbības mērķos. Šajā 
līmenī dalībvalstīm būtu jānosaka saistība starp ieguldījumu, darbībām, tiešajiem 
rezultātiem un koprezultātiem. 

32 Komisija 2014.–2020. gada plānošanas periodā spēcīgu intervences loģiku atzina 
par vienu no stūrakmeņiem virzībai uz rezultātiem. Tai tika pievērsta liela vērība 2014.–
2020. gada tiesiskajā regulējumā, piemēram, paredzot obligātu prasību noteikt 
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vajadzības valsts līmenī un veikt katras programmas ex ante novērtējumu, liekot 
uzsvaru uz intervences loģikas skaidrību38. Minētās darbības nodrošināja skaidrāku 
intervences loģiku gan partnerības nolīgumu, gan arī programmu līmenī39. Arī Eiropas 
Parlaments konstatēja, ka bija uzlabojusies programmu intervences loģika un ka 
2014.–2020. gada plānošanas perioda rezultātu rādītāji bija labāk izstrādāti40. 

33 Priekšlikuma projektā 2021.–2027. gada plānošanas periodam vairs nav iekļauti 
vairāki elementi, kas veicināja skaidrākas intervences loģikas pieņemšanu, it īpaši 
obligātā prasība veikt vajadzību izvērtējumu partnerības nolīgumā un veikt programmu 
ex ante novērtējumu41. 

34 Intervences loģikas izstrādes nepilnības ir viens no mūsu biežākajiem 
konstatējumiem, kas minēts vairāk nekā pusē īpašo ziņojumu, ko analizējām. 

1. Jāveic atbilstīgs vajadzību izvērtējums 

35 Uzsākot plānošanu gan partnerības nolīgumu, gan arī programmu līmenī, būtu 
jānosaka vajadzības, kas jārisina, īstenojot politiku. Taču ne vienmēr tas ticis darīts. 

Īpašais ziņojums par Eiropas ātrgaitas dzelzceļa tīklu 

Mēs konstatējām, ka dalībvalstu ieguldījumu ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūrā 
pamatā esošo vajadzību novērtējuma kvalitāte ir zema. Alternatīvi risinājumi, 
piemēram, esošo parasto līniju uzlabošana tā vietā, lai būvētu jaunas ātrgaitas līnijas, 
sistemātiski tika apskatīti tikai divās no sešām apmeklētajām dalībvalstīm (Itālijā un 
Vācijā)42. 

2. Nosakot mērķus un plānotos rezultātus, jāņem vērā vajadzības 

36 Nākamais solis pēc vajadzību analīzes ir SMART (konkrēts, izmērāms, 
sasniedzams, reālistisks un ar noteiktu termiņu) mērķu noteikšana valsts un 
programmu līmenī, ņemot vērā to, ko dalībvalstis ir iecerējušas mainīt, izmantojot 
finansējumu. Mēs konstatējām, ka mērķi ne vienmēr atspoguļo vajadzības un/vai ir 
neskaidri. 
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Īpašais ziņojums par jauniešu bezdarbu 

Mēs konstatējām, ka dalībvalstis 2014.–2020. gada periodam nebija izstrādājušas 
atbilstīgas stratēģijas ar skaidriem mērķiem, lai sasniegtu visus bez darba esošos 
jauniešus, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (jaunieši NEET situācijā). Dažas 
dalībvalstis patiešām nebija paredzējušas atbalstu visiem jauniešiem, bet gan tikai to 
daļai. Mēs konstatējām, ka neaktīvas personas, kas visvairāk atstumtas no darba 
tirgus, saņēma vismazāko ieguvumu no atbalsta43. 

3. Pienācīgi jāizvērtē finansējums, kas vajadzīgs izvirzīto mērķu sasniegšanai 

37 Būtu pienācīgi jāizvērtē vajadzīgais finansējums izvirzīto mērķu sasniegšanai. Taču 
ne vienmēr tas ticis darīts. 

Īpašie ziņojumi par ES budžeta izpildi, izmantojot finanšu 
instrumentus, un par ERAF līdzfinansētiem finanšu instrumentiem 
MVU 

Abos ziņojumos uzsvērti trūkumi tirgus vajadzību izvērtējumā, kas ir pamatojums 
finansējuma piešķiršanai 2007.–2013. gada perioda instrumentiem44. It īpaši mēs 
konstatējām, ka lielai daļai finanšu instrumentu finansējums bija pārāk liels, norādot 
uz to, ka vadošās iestādes pirms programmu finansējuma novirzīšanas finanšu 
instrumentiem ne vienmēr pienācīgi bija izvērtējušas tirgus vajadzības. Šāda situācija 
radīja pārmērīgus kapitāla piešķīrumus finanšu instrumentu veidošanas laikā, kā 
rezultātā izmaksu līmenis bija zems45. 

4. Darbības jāplāno tā, lai sasniegtu mērķus un rezultātus 

38 Skaidra intervences loģika arī nosaka vajadzību programmās noteikt 
piemērotākās darbības, lai sasniegtu izvirzītos mērķus un rezultātus. Vairākos mūsu 
ziņojumos konstatējām, ka attiecīgās darbības nebija skaidri saistītas ar mērķiem 
un/vai nebija pietiekamā mērā vērstas uz rezultātiem46. 

4. Finansējuma izlietojums ir mērķtiecīgs 2007.–
2013. g. 

2014.–
2020. g. 

2021.–
2027. g. 

39 ES finansējuma izlietojumam jābūt mērķtiecīgam, lai pēc iespējas palielinātu tā 
ietekmi47. Ņemot to vērā, kohēzijas politikas finansējums būtu jānovirza spēcīgām 
jomām, kurām piemīt reāls potenciāls, nevis jāsadala, piešķirot pieticīgu finansējumu 
nesaistītām jomām. 2014.–2020. gada periodā tika ieviesti divi šādi instrumenti ar 
mērķi uzlabot finansējuma mērķtiecīgu izlietojumu: 
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o finanšu līdzekļu koncentrācija — visām dalībvalstīm ir pienākums konkrētu daļu 
sava finansējuma novirzīt kopīgām prioritārām jomām, lai veicinātu stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanu. Šī prasība ierosināta arī 2021.–2027. gada periodam48, 
lai gan tā vairs nav saistīta ar ES mēroga stratēģiju. Mēs konstatējām, ka 
pārbaudītajās dalībvalstīs tematiskās koncentrācijas prasības, kas bija noteiktas 
attiecībā uz 2014.–2020. gada periodu, bija izpildītas un reizēm pat pārsniegtas49. 
Mēs konstatējām arī, ka minētajām prasībām bija būtiska ietekme uz atbilstīgu 
finansējuma izlietojuma prioritāšu noteikšanu50. Arī Eiropas Parlaments ir atzinis 
šā pasākumu pozitīvo ietekmi uz finansējuma mērķtiecīgu izlietojumu atbilstīgi 
visaptverošajām ES stratēģijām51; 

o Kvalitatīva koncentrācija, ko nodrošina stratēģiskie ex ante nosacījumi52. Tie 
paredz piešķirt prioritāti mērķa grupām / intervences jomām (piemēram, uzsvars 
uz ilgtermiņa bezdarbniekiem vai tādām jomām kā viedā specializācija). Mūsu 
iepriekš veiktās revīzijās, kas attiecās uz 2007.–2013. gada plānošanas periodu, 
mēs konstatējām vairākus trūkumus saistībā ar finansējuma novirzīšanu 
vajadzībām (sk. 3. PP. 1. daļu iepriekš tekstā)53. Tādēļ mēs atzinīgi vērtējam 
stratēģisko ex ante nosacījumu ieviešanu 2014.–2020. gada periodā šīs problēmas 
risināšanai54, taču to ietekme vēl nav zināma. Ex ante nosacījumi ir nostiprināti 
Komisijas priekšlikumā 2021.–2027. gada periodam (tos sauc par veicinošiem 
nosacījumiem)55. 

5. Ir izveidota vienkārša un atbilstīga 
snieguma izvērtēšanas sistēma. 

2007.–
2013. g. 

2014.–
2020. g. 

2021.–
2027. g. 

40 Lai izvērtētu to, vai ir sasniegti ES mērķi, Komisijai vajadzīga būtiska, uzticama un 
savlaicīga informācija par tiešajiem rezultātiem un koprezultātiem, ko nodrošina 
pārdomāta snieguma pārvaldības sistēma. 

41 2014.–2020. gada periodā tika panākti snieguma izvērtēšanas satvara kohēzijas 
politikas jomā uzlabojumi, ieviešot šādus elementus: tiešo rezultātu un koprezultātu 
rādītāju obligāta iekļaušana programmās (nosakot arī atsauces scenārijus un mērķus) 
un kopīgi rādītāji, kas veicina rezultātu apkopošanu dalībvalstīs, kā arī dalībvalstu 
rezultātu apkopošanu. Komisija 2021.–2027. gada periodā ierosina turpmāk stiprināt 
snieguma izvērtēšanas satvaru, pirmo reizi ieviešot saskaņotu tiešo rezultātu un 
koprezultātu rādītāju definīciju, kā arī kopīgus tiešo rezultātu un koprezultātu rādītājus 
visiem fondiem. 

42 Veicot revīzijas, konstatējām vairākas nepilnības dalībvalstu snieguma 
izvērtēšanas sistēmās. 
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1. Jābūt noteiktai skaidrai un saskaņotai jēdzienu “tiešais rezultāts” un 
“koprezultāts” definīcijai 

43 Saskaņotas jēdzienu “tiešais rezultāts” un “koprezultāts” definīcijas piemērošana 
veicina saskaņotību56 — tai ir īpaši būtiska nozīme, lai ieviestu tiešu uz sniegumu 
balstītas budžeta plānošanas sistēmu, sasaistot finansējumu ar rezultātiem. Mēs 
ziņojām par to, ka nav jēdzienu “tiešais rezultāts” un “koprezultāts” saskaņotas 
definīcijas un par definīciju neesamības sekām. 

Īpašais ziņojums par ERAF un ESF projektu atlases un uzraudzības 
procedūrām 2014.–2020. gada periodā 

Mēs konstatējām, ka jēdziens “koprezultāts” fondu regulās (ERAF un ESF) tiek 
interpretēts atšķirīgi, un konstatējām risku, ka varētu tikt liegta iespēja ES līmenī 
sagatavot jēgpilnu snieguma datu (it īpaši rezultātu) apkopojumu57. 

44 Komisija savā priekšlikumā 2021.–2027. gada periodam pirmo reizi ir ieviesusi 
jēdzienus “tiešo rezultātu rādītājs” un “koprezultātu rādītājs”58. 

2. Jābūt atbilstīgai snieguma izvērtēšanas sistēmai, tostarp izmērāmiem tiešo 
rezultātu un koprezultātu rādītājiem, kā arī atsauces scenārijiem, starpposma 
mērķiem un mērķiem 

45 Snieguma izvērtēšanas sistēmā ir jāiekļauj tiešo rezultātu un koprezultātu rādītāji. 
Kopā ar minētajiem rādītājiem jānorāda skaitliski izteikti atsauces scenāriji, starpposma 
mērķi un mērķi, lai nodrošinātu progresa novērtēšanu virzībā uz noteiktajiem mērķiem. 
Arī starpposma mērķiem 2014.–2020. gada periodā ir īpaši būtiska nozīme, jo, 
pamatojoties uz tiem, tiek piešķirta obligātā snieguma rezerve. 

46 Vairākos ziņojumos mēs konstatējām problēmas saistībā ar tiešo rezultātu un/vai 
koprezultātu rādītāju izmantošanas veidu. 
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Informatīvais apskats “No trešām valstīm ieceļojušo migrantu 
integrācija” 

Mēs konstatējām, ka vairumam dalībvalstu nav pilnīgas informācijas par atbalstīto 
migrantu skaitu un/vai integrācijas pasākumiem izlietoto summu. Lai izprastu 
integrāciju Eiropas Savienībā, progresīvs rīks ir ES līmenī izstrādātais vienotu 
pamatrādītāju kopums (t. s. Saragosas rādītāji), bet ne visas dalībvalstis tos izmanto, 
un saskaņā ar Komisijas informāciju šiem rādītājiem ir daži ierobežojumi59. 

47 Mēs ziņojām, ka vispārīgos vilcienos noteikumos par 2014.–2020. gada periodu 
attiecībā uz dažādiem fondiem bija paredzētas atšķirīgas prasības par atsauces 
scenārijiem, starpposma mērķiem un mērķiem. Ne vienmēr tiek prasīti atsauces 
scenāriji, un starpposma mērķi jānosaka tikai tiem rādītājiem, kuri ir iekļauti “snieguma 
satvarā”. Mērķi rezultātu sasniegšanai ne vienmēr ir jāizsaka skaitļos60. 

3. Jāizmanto kopīgi rādītāji, kas nodrošina iespēju apkopot snieguma datus 

48 Lai Komisija varētu apkopot snieguma datus ES līmenī un izvērtēt to devumu 
ES kopējo mērķu sasniegšanā, tai ir vajadzīgi, ja iespējams, fondiem kopīgi rādītāji, 
tostarp par rezultātiem, un visām dalībvalstīm tie konsekventi jāizmanto61. Mēs 
ziņojām par kopīgu rādītāju neesamību 2007.–2013. gada periodā62. 2014.–2020. gada 
tiesiskais regulējums ieviesa kopīgu tiešo rezultātu rādītāju kopumu visiem trīs 
fondiem, kas veido kohēzijas politikas finansējumu (ERAF, KF un ESF), kā arī kopīgus 
koprezultātu rādītājus ESF. Šīs pārmaiņas bija nozīmīgs solis pareizajā virzienā, taču 
kopīgo rādītāju sistēmas koncepcijā ir atsevišķi elementi, kuri varētu mazināt to 
lietderību un būtiskumu, un tādējādi arī Komisijas spēju apkopot informāciju par 
sniegumu63, proti, 

o dalībvalstīm netiek sistemātiski prasīts kopīgos rādītājus iekļaut savās 
programmās. Taču Komisijas ziņojumi par sniegumu balstās uz šiem kopīgajiem 
rādītājiem (piemēram, Komisijas vadības plāni un gada darbības pārskati kohēzijas 
fondiem balstās tikai uz kopīgajiem rādītājiem). Tādēļ pastāv risks, ka kopīgo 
rādītāju nekonsekventai izmantošanai būs diezgan liela negatīva ietekme uz 
Komisijas ziņojumu kvalitāti64; 

o katram kohēzijas politikas fondam ir kopīgi tiešo rezultātu rādītāji. Taču KF un 
ERAF kopīgu rezultātu rādītāju nav. Tādējādi Komisijai būs grūti apkopot 
informāciju par šo fondu darbības rezultātiem65. Komisija 2021.–2027. gada 
periodam pirmo reizi ir ierosinājusi kopīgu koprezultātu rādītāju kopumu katram 
fondam66. 
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4. Informācijā par sniegumu, ko dalībvalstis ziņo Komisijai, ir jāietver tikai tie 
dati, kas ir noteikti vajadzīgi 

49 Informācija par sniegumu būtu jāsagatavo tikai tad, ja tā tiek izmantota67, 
piemēram, lai veiktu korektīvas darbības un nodrošinātu atbalstu stratēģiskās 
plānošanas procesā ES līmenī. Dalībvalstis 2014.–2020. gada periodam noteica 
aptuveni 9000 dažādu rādītāju, lai izvērtētu sniegumu kohēzijas finansējuma 
izlietojuma jomā. Mēs norādījām, ka lielākā daļa rādītāju attiecās uz konkrētām 
programmām un ka tādēļ Komisija tos nevarēs apkopot un šos datus nevarēs jēgpilni 
izmantot augstākā — Eiropas Savienības — līmenī. Turklāt dalībvalstīm visa informācija 
jāsavāc un jāpaziņo savlaicīgi. Komisija ir norādījusi, ka šī uzraudzības sistēma ir viens 
no galvenajiem faktoriem, kas palielina administratīvās izmaksas iestādēm un slogu 
atbalsta saņēmējiem. Šāds rādītāju skaits bija pārāk liels un radīja pārāk lielu datu 
apjomu68. Dalībvalstīm rādītāji, kas attiecas uz konkrētām programmām, var būt 
noderīgi attiecīgo programmu pārvaldībā. Ierosinātā regula attiecībā uz 2021.–
2027. gada periodu nodrošina iespēju dalībvalstīm turpināt izmantot konkrētu 
programmu rādītājus, un tādēļ saglabājas risks, ka tiks iegūts pārāk liels datu apjoms69. 

6. Ir ieviesti mehānismi, lai veicinātu 
orientāciju uz sniegumu. 

2007.–
2013. g. 

2014.–
2020. g. 

2021.–
2027. g. 

50 Ir svarīgi, lai būtu izveidoti un ieviesti veicinoši mehānismi, kas sniegumu sasaista 
ar ES finansējumu. 2014.–2020. gada periodā tika ieviesti šādi finansiāli stimuli un 
sankcijas ar mērķi veicināt labāku sniegumu: 

o ex ante nosacījumi, kas paredzēja, ka dalībvalstīm pirms programmu īstenošanas 
uzsākšanas vai, vēlākais, līdz 2016. gada beigām bija jāizpilda regulatīvi, 
institucionāli un stratēģiski nosacījumi. Komisija var pilnībā vai daļēji apturēt 
starpposma maksājumus, ja dalībvalstis neizpilda piemērojamos ex ante 
nosacījumus. Šis mehānisms ir nostiprināts Komisijas priekšlikumā 2021.–
2027. gada periodam par veicinošiem nosacījumiem; 

o obligātā snieguma rezerve, kas nodrošināja, ka 6 % no dalībvalstīm paredzētajiem 
piešķīrumiem varēja saņemt, ja bija sasniegti attiecīgajā programmā noteikti 
konkrēti starpposma mērķi. Komisijai ir arī tiesības piemērot finanšu sankcijas, ja 
starpposma mērķi un citi mērķi netiek sasniegti70. Komisija ir ierosinājusi 2021.–
2027. gada periodā atteikties no snieguma rezerves. Tā kā vienu no apsvērumiem 
plāno ņemt vērā sniegumu, 2025. gadā ieviešot katras programmas termiņa 
vidusposma pārskatīšanu, un sasaistīt to ar finansējuma pārplānošanu; 
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o tieša uz sniegumu balstīta budžeta plānošana, kas sasaista maksājumus ar 
sasniegtajiem rezultātiem. Komisija 2014.–2020. gada periodā ieviesa kopīgos 
rīcības plānus — finansējuma veidu, kas nav saistīts ar attiecīgo darbību 
izmaksām, bet ir balstīts uz nosacījumu izpildi saistībā ar panākumiem mērķu 
sasniegšanā. 2018. gadā tika pārskatīta Finanšu regula un ieviests jauna veida 
finansējums, proti, finansējums, kas nav saistīts ar izmaksām (maksājums tiek 
veikts, ja ir izpildīti nosacījumi vai sasniegti rezultāti). Šis jaunais finansējuma veids 
ir iekļauts arī Komisijas priekšlikumos 2021.–2027. gada periodam. 

51 Praktiskā līmenī esam konstatējuši trūkumus saistībā ar dažiem šo mehānismu 
plānošanas un īstenošanas aspektiem. Šie trūkumi ierobežo šo mehānismu veicinošo 
ietekmi. 

1. Veicinošajiem mehānismiem jābūt saistītiem ar koprezultātiem 

52 Lai sekmētu orientāciju uz sniegumu, ir ļoti svarīgi panākt ieviesto veicinošo 
mehānismu piesaisti sasniegtajiem koprezultātiem. Snieguma rezerves piešķiršanas 
metodika bija vērsta nevis uz koprezultātiem, bet drīzāk uz tiešajiem rezultātiem un 
ieguldījumu71. Pārbaudot snieguma rezerves īstenošanu, mēs konstatējām, ka gandrīz 
visi rādītāji, ko piemēroja rezerves piešķiršanā, bija saistīti vai nu ar tiešajiem 
rezultātiem, vai ar ieguldījumu, un ka koprezultātu rādītāju izmantošanai nebija 
būtiskas nozīmes72. 

53 Attiecībā uz 2021.–2027. gada periodam paredzēto jauno finansējuma veidu, kas 
balstīts uz rezultātiem, priekšlikuma sekmīga īstenošana lielā mērā būs atkarīga no tā, 
vai Komisija un dalībvalstis spēs izvairīties no tendences maksājumus saistīt ar 
ieguldījumu un tiešajiem rezultātiem un nodrošināt, ka maksājumu saņemšanas 
nosacījumi ir saistīti ar patiešām uz sniegumu vērstiem apsvērumiem73. Šis princips 
attiecas arī uz ierosināto 2021.–2027. gada perioda termiņa vidusposma 
pārskatīšanu74. 

2. Jāpiemēro veicinošie mehānismi, un tiem jānodrošina reāli finansiāli ieguvumi 
vai sankciju piemērošana 

54 Lai panāktu ticamību, ir svarīgi, lai veicinošie mehānismi tiktu piemēroti un 
nodrošinātu reālus finansiālus ieguvumus vai sankcijas. Taču programmu un projektu 
līmenī vienmēr tas tā nav. Snieguma mērķu, proti, koprezultātu, sasniegšana parasti 
neietekmē finansējuma līmeni.  

o Programmu līmenī Komisija pieņēma lēmumu nepiemērot maksājumu apturēšanu 
programmām, neskatoties uz to, ka liels skaits ex ante nosacījumu nebija 
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izpildīti75. Šai saistībā Pasaules Banka norādīja, ka finansējuma pārtraukšana kā 
sankciju mehānisms ir izrādījies sarežģīti īstenojams politisku iemeslu dēļ76.  

o Snieguma rezerves veicinošo ietekmi mazināja tas, ka, ja attiecīgie starpposma 
mērķi netiek sasniegti, dalībvalsts snieguma rezerves finansējumu nezaudē, jo to 
var piešķirt citiem mērķiem77.  

o Plānošanas perioda beigās atlikuma maksājumi, ko Komisija veic dalībvalstij 
programmu slēgšanas procedūras laikā, nav tieši saistīti ar mērķu sasniegšanu78. 

55 Līdz 2018. gada maijam neviena dalībvalsts nebija izmantojusi iespēju realizēt 
kopīgos rīcības plānus, kas ir viens no trijiem galvenajiem mehānismiem, kuri izveidoti 
orientācijas uz sniegumu veicināšanai79. Pēc uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 
Komisija 2019. gada janvārī piešķīra tiesības īstenot divus izmēģinājuma kopīgos rīcības 
plānus saskaņā ar ESF, un tie tiks realizēti Nīderlandē un Portugālē. 

56 Projektu līmenī tikai atsevišķos gadījumos snieguma mērķu sasniegšana ir 
ietekmējusi ES finansējuma līmeni. 

2014. gada pārskats 

Vienā gadījumā ERAF projekta dotāciju nolīgumā Rumānijā bija noteikts, ka atbalsta 
saņēmējam jāatmaksā daļa saņemtās dotācijas, ja, pabeidzot projektu, nav sasniegti 
dotāciju nolīgumā noteiktie koprezultātu rādītāji. Taču, lai gan koprezultātu rādītāji 
pilnībā netika sasniegti, saņemtā finansējuma ziņā tas atbalsta saņēmēju 
neietekmēja80. 

3. Principi, kas reglamentē novērtēšanu 

57 Dalībvalstis un to reģioni programmas sāk īstenot, tiklīdz Komisija ir pieņēmusi 
stratēģiskos dokumentus un programmas. Īstenošanu katrā valstī un/vai reģionā 
organizē vadošās iestādes, un īstenošanas process ietver tādu projektu atlasi un 
īstenošanu, kuriem teorētiski būtu jāveicina programmas mērķu sasniegšana, 
vienlaikus nodrošinot izdevīgāko saimniecisko ieguvumu. Komisijas nozīme īstenošanas 
posmā ir diezgan ierobežota. Uz šo posmu attiecas trīs pamatprincipi par finansējuma 
savlaicīgu izlietojumu, projektu atlasi un īstenošanu, kā arī par programmu 
pārskatīšanu. 
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7. Dalībvalstis savu kohēzijas politikas 
finansējumu izlieto savlaicīgi. 

2007.–
2013. g. 

2014.–
2020. g. 

2021.–
2027. g. 

58 Dalībvalstīm būtu jāizvairās no situācijas, kad ievērojama daļa kohēzijas politikas 
finansējuma ir jāizlieto plānošanas perioda beigās, jo spiediens izlietot finansējumu var 
veicināt saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma principa nepietiekamu piemērošanu81. 
Mūsu revīzijas rāda, ka kavēšanās īstenošanas posmā apdraud programmu mērķu 
sasniegšanu un var veicināt to, ka plānošanas perioda beigās tiek izraudzīti zemas 
kvalitātes projekti. 2007.–2013. gada plānošanas periodā finansējuma izlietojuma 
temps82 bija lēns un 2014.–2020. gada periodā — vēl lēnāks. Saskaņā ar Komisijas 
aplēsi līdz 2019. gada aprīlim, kas ir šīs DFS 6. gads, dalībvalstis bija izlietojušas 27 % no 
tām pieejamā ES finansējuma. Komisijas ierosinātie vienkāršošanas pasākumi 2021.–
2027. gada periodam negarantē savlaicīgāku īstenošanu, taču tie var nodrošināt 
programmu ātrāku īstenošanu dalībvalstīs. 

1. Programmu īstenošana plānošanas periodā būtu jāsāk pēc iespējas ātrāk 

59 Tiesiskā regulējuma pieņemšana ir būtisks priekšnoteikums programmu 
sagatavošanai, jo ar to dalībvalstīm tiek nodrošināta juridiskā noteiktība, ka 
programmās izklāstītie līdzekļu izlietojuma plāni un mērķi atbilst ES mērķiem. Savukārt 
programmu pieņemšana Komisijā nozīmē to, ka tiek sākti maksājumi no ES budžeta 
programmas īstenošanai83. 

60 Abos plānošanas periodos (2007.–2013. gads un 2014.–2020. gads) tiesiskā 
regulējuma novēlota pieņemšana veicināja programmu novēlotu pieņemšanu84. 
Turklāt mēs konstatējām, ka 2014.–2020. gada periodā radās kvalitātes problēmas 
saistībā ar dalībvalstu iesniegtajiem sākotnējiem plānošanas dokumentu projektiem85. 
Kohēzijas politikas tiesību aktu kopums 2014.–2020. gada periodam tika pieņemts 
2013. gada decembrī — tikai divas nedēļas pirms plānošanas perioda sākuma un piecus 
mēnešus vēlāk nekā iepriekšējā plānošanas perioda tiesību aktu kopums86. Līdz 
2014. gada decembrim — vienu gadu pēc 2014.–2020. gada plānošanas perioda 
sākuma — mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” bija pieņemti tikai 64 % 
programmu. Tam bija neizbēgams domino efekts uz piešķirto līdzekļu īstenošanu un 
maksājumu zemo līmeni pirmajos gados87. Lai risinātu tiesiskā regulējuma novēlotas 
pieņemšanas problēmu, Komisija ir rosinājusi savlaicīgi panākt politisku vienošanos par 
DFS laikposmam pēc 2020. gada un 2018. gada maijā un jūnijā, proti, 30 mēnešus 
pirms jaunā plānošanas perioda sākuma, atbilstīgi mūsu ieteikumiem attiecībā uz 
termiņiem, ko sniedzām vienā no mūsu īpašajiem ziņojumiem88, pieņēma 
priekšlikumus laikposmam pēc 2020. gada. 
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61 Priekšlikumos attiecībā uz 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada periodu tika 
noteikti termiņi partnerības nolīgumu un programmu iesniegšanai. Taču priekšlikumos 
attiecībā uz 2021.–2027. gadu šādi termiņi nav noteikti89. Tomēr šie priekšlikumi 
paredz vairākus vienkāršošanas pasākumus, kas var veicināt savlaicīgu īstenošanu, 
piemēram, vienkāršāku izraudzīšanās procesu, un ietver plānošanas dokumentu 
veidnes90. Tomēr minētie pasākumi paši par sevi nevar nodrošināt programmu 
savlaicīgu pieņemšanu, ja kavējas tiesību aktu kopuma pieņemšana. 

2. Jāvairās no kavēšanās projektu īstenošanā 

62 Dalībvalstis ir atbildīgas par kohēzijas projektu savlaicīgu īstenošanu. Laika gaitā 
esam vairākkārt ziņojuši par kavēšanos ES līdzfinansētu projektu īstenošanā un 
kavēšanās iemesliem91. Šāda kavēšanās var apdraudēt arī mērķu 
sasniegšanu / uzdevumu izpildi programmu līmenī92. Tas it īpaši attiecas uz 
dalībvalstīm, kurās ES finansējums veido ievērojamu publisko ieguldījumu daļu. 

3. Pēc iespējas jāizvairās no attiecināmības periodu pārklāšanās, un slēgšanas 
procedūra jāpabeidz savlaicīgi pēc attiecināmības perioda beigām 

63 Vēl viens skaidrojums finansējuma izlietojuma lēnai uzsākšanai ir tāds, ka līdz pat 
plānošanas perioda vidum dalībvalstis joprojām var izmantot iepriekšējā perioda 
finansējumu93. Šāda attiecināmības periodu pārklāšanās nozīmē to, ka dalībvalstīm ir 
atļauts turpināt izmantot finansējumu pēc plānošanas perioda beigām, proti, divus 
gadus pēc 2007.–2013. gada perioda beigām un trīs gadus pēc 2014.–2020. gada 
perioda beigām94. Attiecībā uz 2021.–2027. gada periodu ir ierosināts atgriezties pie 
divu gadu termiņa, un mēs šo ierosinājumu esam novērtējuši atzinīgi kā pirmo soli 
pareizajā virzienā, lai attiecināmību pēc iespējas pielāgotu plānošanas periodam95. Pēc 
attiecināmības perioda beigām slēgšanas procedūra, kuras laikā dalībvalstis sagatavo 
un iesniedz savus slēgšanas dokumentus un Komisija tos izvērtē, ilgst vēl vismaz divus 
gadus. 

64 Programmu savlaicīga īstenošana ir atkarīga no cilvēkresursu pieejamības. Garāki 
attiecināmības periodi un slēgšanas procedūra piesaista šos resursus96, nerosinot 
uzsākt nākamā plānošanas perioda programmas, un tādējādi ietekmē savlaicīgu 
īstenošanu97. 
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8. Projektu atlasē un īstenošanā tiek 
piemērota pieeja, kas orientēta uz 
rezultātiem 

2007.–
2013. g. 

2014.–
2020. g. 

2021.–
2027. g. 

65 Lai panāktu politikas efektivitāti, ir svarīgi ne tikai noteikt skaidru intervences 
loģiku plānošanas posmā (sk. 3. PP.). Ir ļoti būtiski, lai projektu atlases un to 
īstenošanas posmā tiktu piemērota uz rezultātiem orientēta pieeja, jo galvenokārt tieši 
finansēto projektu kvalitāte un to pievienotā vērtība, kas redzama reālos rezultātos, 
nosaka politikas efektivitāti98. Kopumā tiesiskais regulējums ir nodrošinājis to, ka kopš 
2014.–2020. gada perioda projektu atlasē un īstenošanā lielākā mērā tiek ņemti vērā 
koprezultāti, taču noteikumu efektīva īstenošana joprojām ir apgrūtināta. Eiropas 
Parlaments ir uzsvēris, ka aktīvāk jārīkojas tieši programmu īstenošanas posmā, lai 
nodrošinātu vajadzīgo uzsvaru uz rezultātu sasniegšanu99. 

1. Projektu atlasē ir jāpiemēro uz rezultātiem orientēta pieeja 

66 Turpmāk uzskaitīti uz rezultātiem orientētas pieejas galvenie elementi. 

o Atlases procesam būtu jānodrošina, ka atlasītie projekti atbilst programmai un 
sniedz rezultatīvu ieguldījumu tās konkrēto mērķu sasniegšanā. Mēs esam 
konstatējuši, ka 2014.–2020. gada periodā programmās, ko pārbaudījām mūsu 
nesen veiktās revīzijas par projektu atlasi laikā, projektu atlase atbilda šim 
principam100. 

o Projektu atlases kritērijos būtu jāparedz prasība atbalsta saņēmējiem noteikt 
vismaz vienu īstenu koprezultātu rādītāju, kas atbilst programmas mērķiem. 
Veicot minēto revīziju, mēs konstatējām, ka, nosakot kritērijus 2014.–2020. gada 
periodam, pietiekamā mērā netika ņemti vērā koprezultāti, bet uzsvars 
galvenokārt tika likts uz tiešajiem rezultātiem un finansējuma izlietojumu101. 

o Projekti, ko piesaka finansējuma saņemšanai, būtu jāvērtē un jāklasificē. Minētās 
revīzijas laikā mēs konstatējām, ka 2014.–2020. gada periodā projekti lielākoties 
tika apstiprināti, ievērojot rindas kārtības principu; ņemot to vērā, pastāv iespēja, 
ka finansējums netika piešķirts labākajiem projektiem102. 

o Atlasīto projektu tvērumam jābūt skaidri pamatotam uz vajadzībām, un tiem jābūt 
visciešāk saistītiem ar programmas mērķiem. Daudzās revīzijās, ko esam veikuši, 
konstatējām problēmas saistībā ar finansēšanai atlasīto projektu īstenošanas 
jomu. Reizēm iemesls ir neskaidra intervences loģika (vajadzību analīze) 
plānošanas posmā (sk. 3. PP.). Taču arī tad, kad intervences loģika ir skaidra, 
neefektīvas atlases procedūras var veicināt finansējuma piešķiršanu 
neatbilstīgiem projektiem103. 
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67 KNR projektā 2021.–2027. gada periodam ierosināts piešķirt Komisijai papildu 
pilnvaras attiecībā uz atlases kritēriju apstiprināšanu, kā arī ieviest papildu prasības 
vadošajām iestādēm attiecībā uz projektu atlasi. Tādējādi, iespējams, tiks palielināta 
orientācija uz rezultātiem projektu atlasē, kā arī paaugstināta atlasīto projektu104 
izmaksu lietderība. 

2. Līgumos / dotāciju nolīgumos jāiekļauj darbības rezultātu rādītāji 

68 Līgumos un/vai dotāciju nolīgumos jāiekļauj darbības rezultātu rādītāji, lai varētu 
izvērtēt to, cik lielā mērā ir sasniegti programmas mērķi105. 

69 Projektu līmenī trīs vērtētajos periodos tiesību aktos nav skaidri paredzēta 
prasība dotāciju nolīgumos iekļaut darbības rezultātu rādītājus. Tādējādi mēs 
konstatējām, ka ir sarežģīti uzraudzīt to, kādā mērā ERAF 2014.–2020. gada projekti 
sekmē programmas mērķu sasniegšanu106. Šī problēma attiecas arī uz ESF, jo daudzos 
dotāciju nolīgumos nav iekļauti skaitliski izteikti koprezultātu rādītāji107. 

3. Projektu īstenošanai jābūt izmaksu ziņā lietderīgai 

70 Tiesību aktos 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada periodam bija paredzēti 
vairāki pasākumi ar mērķi nodrošināt, lai atlasītie projekti tiktu īstenoti izmaksu ziņā 
lietderīgi (optimāla attiecība starp izmantotajiem resursiem un sasniegtajiem 
rezultātiem), un tie bija prasība veikt lielu projektu izmaksu un ieguvumu analīzi, 
finansējuma ierobežojums projektiem, no kuriem gūst ieņēmumus, kā arī prasība 
piemērot publiskā iepirkuma procedūras. Lai gan tika saglabāta prasība piemērot 
publiskā iepirkuma tiesību aktus, ierosinātajā tiesiskajā regulējumā 2021.–2027. gadam 
vairs nav iekļautas citas prasības, un šāda situācija, mūsuprāt, apdraud pareizu finanšu 
pārvaldību108. 

71 Mēs bieži esam konstatējuši problēmas saistībā ar finansēto kohēzijas projektu 
izmaksu lietderību. 

 

Īpašais ziņojums par ieguldījumiem energoefektivitātes jomā 

Mēs konstatējām, ka izmaksu lietderība nebija noteicošs faktors, kad dalībvalstis 
piešķīra finansējumu energoefektivitātes pasākumiem un konkrētiem projektiem109. 
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9. Veicot programmu pārskatīšanu, tiek ņemti 
vērā ar sniegumu saistīti apsvērumi, tostarp 
koprezultāti 

2007.–
2013. g. 

2014.–
2020. g. 

2021.–
2027. g. 

72 Programmu īstenošanas laikā var veikt finansējuma pārplānošanu (līdzekļu 
pārvešana no vienas programmas un prioritātēm uz citām, mainot līdzfinansēšanas 
likmes, vai valsts ieguldījuma sadale publiskā un privātā sektora saņēmēju starpā), 
nodrošinot iespēju dalībvalstīm pielāgot savas darbības, ņemot vērā mainīgos 
apstākļus. Dalībvalstis var pārplānot finansējumu, ierosinot attiecīgo programmu 
grozījumus, kas jāapstiprina Komisijai. Lai saglabātu programmām noteikto intervences 
loģiku, veicot programmu pārskatīšanu, jāņem vērā snieguma apsvērumi, tostarp 
koprezultāti110. 

73 Nosacījumi attiecībā uz programmu pārskatīšanu nodrošināja dalībvalstīm 
ievērojamu rīcības brīvību 2007.–2013. gada periodā111. Mēs konstatējām, ka šajā 
periodā programmu grozījumu pamatojums ne vienmēr bija snieguma apsvērumi, — 
galvenokārt grozījumus ierosināja, lai risinātu grūtības saistībā ar visa pieejamā 
ES finansējuma izlietojumu. 

74 Tiesiskais regulējums tika nostiprināts 2014.–2020. gada periodā, ieviešot prasību 
pamatot ierosinātos programmu grozījumus un izvērtēt to iespējamo ietekmi uz 
stratēģijas “Eiropa 2020” un programmu mērķu sasniegšanu112, kā arī ieviešot 
noteikumus par snieguma rezerves rādītāju izmaiņām113. Taču, lai gan priekšlikumos 
2021.–2027. gada periodam joprojām ir iekļauta prasība pamatot programmu 
grozījumus, kā arī prasība dalībvalstīm izvērtēt grozījumu paredzamo ietekmi uz 
programmu mērķiem, ierobežojumi attiecībā uz rādītājiem minētajos priekšlikumos 
nav iekļauti. Komisija 2021.–2027. gada periodā ir ierosinājusi noteikt prasību veikt 
obligātu termiņa vidusposma pārskatīšanu un 2025. gadā grozīt visas programmas, lai 
noteiktu piešķīrumus pēdējiem diviem gadiem. Taču mēs esam konstatējuši, ka trūks 
skaidrības par to, kā sniegums tiks izvērtēts114. Turklāt, ieviešot iespēju veikt līdzekļu 
pārnešanu līdz pat 5 % apmērā, veicot programmas grozījumu bez Komisijas 
apstiprinājuma115, pieaug arī risks, ka izmaiņas tiks veiktas, neņemot vērā rezultātus116. 

1. Pārskatot programmas, jāņem vērā rezultāti 

75 Mēs konstatējām, ka, pārskatot programmas, ne vienmēr tika ņemti vērā 
rezultāti. 
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2. Mērķus nav jāpārskata bez pamatojuma, turklāt jāņem vērā finansējuma 
līmenis 

76 Mēs uzskatām, ka atsauces scenāriji un snieguma rādītāju mērķi jau sākotnēji 
būtu jānosaka atbilstīgā līmenī118 un ka tie jāpielāgo tikai izņēmuma gadījumos (ārējie 
faktori un budžeta izmaiņas). Nepamatota un bieža mērķu pārskatīšana apdraud 
kohēzijas politikas orientāciju uz sniegumu. 

77 Mēs vairākkārt konstatējām, ka bieži un nepamatoti tika pārskatīti mērķi. 

78 Programmas mērķi ir jāpārskata tad, ja ir pamatotas nozīmīgas izmaiņas 
finansējumā. Ja tas netiek darīts, var tikt sniegts zemāks vērtējums par programmas 
efektivitāti120. Mēs konstatējām, ka, pārskatot mērķus, būtiskas finansējuma izmaiņas 
netika konsekventi ņemtas vērā. 

4. Principi, kas reglamentē uzraudzību un ziņošanu 

79 Gan Komisija, gan arī dalībvalstis ir atbildīgas par programmu uzraudzību. 
Dalībvalstu līmenī vadošās iestādes uzrauga programmu īstenošanu, apkopo 
uzraudzības informāciju un kopš 2014.–2020. gada perioda Komisijai apliecina 
snieguma datu uzticamību. Ziņošana ir cieši saistīta ar uzraudzību un ir viens no 
galvenajiem elementiem, kas izveidots, lai nodrošinātu pārskatatbildību. Dalībvalstis 

Īpašais ziņojums par Komisijas atbalstu rīcības grupām jauniešu 
nodarbinātības veicināšanai 

Mēs konstatējām, ka 2007.–2013. gada periodā Komisijas veiktajos dalībvalstu 
ierosināto programmu grozījumu izvērtējumos uzsvars likts galvenokārt uz 
pārplānošanas finansiālajiem aspektiem, nevis uz ESF finansējuma efektīvāko 
izlietojumu117. 

Īpašais ziņojums par ERAF atbalstu MVU e-komercijas jomā 

Attiecībā uz 2007.–2013. gada periodu mēs ziņojām, ka jēgpilnu panāktā progresa 
mērīšanu reizēm apdraudēja fakts, ka rādītāji un mērķa vērtības bija pārskatītas, 
turklāt bieži vien tas notika plānošanas perioda beigās, un šādai rīcībai ne vienmēr 
bija pienācīgs pamatojums119. 

Īpašais ziņojums par ES izglītības mērķiem kohēzijas politikā 

Mēs konstatējām, ka divām Itālijā īstenotām programmām finanšu piešķīrumi 
izglītībai tika samazināti attiecīgi par 8 % un 10 % no sākotnējā budžeta, nemainot 
nedz rādītājus un to mērķa vērtības, nedz arī sniedzot atbilstīgu pamatojumu121. 



35 

 

iesniedz ziņojumus Komisijai visā plānošanas perioda laikā, un Komisija tos pēc tam 
izmanto kā pamatu, lai sagatavotu publicēšanai paredzētos stratēģiskos ziņojumus 
(piemēram, gada kopsavilkuma ziņojumu, gada darbības pārskatu). Uz šo posmu 
attiecas trīs principi, kas saistīti ar darbības rezultātu jeb snieguma datu savlaicīgu 
iegūšanu, pārskatatbildību un snieguma informācijas izmantošanu. 

80 Savlaicīgi labas kvalitātes snieguma dati ir ikvienas efektīvas snieguma pārvaldības 
sistēmas pamatā. Kvalitatīviem darbības rezultātu datiem ir ļoti būtiska nozīme visā 
politikas pārvaldības ciklā, lai izvērtētu sasniegumus un lemtu par korektīva pasākuma 
nepieciešamību122. Korektīvs pasākums ietver attiecīgu tiesību aktu sagatavošanu un 
īpaši attiecībā uz 2014.–2020. gada periodu – jēgpilnu darbības rezultātu izvērtēšanu123 
(sk. 6. PP.). Šādiem datiem būs arvien lielāka nozīme, ņemot vērā lielākas iespējas 
maksājumus sasaistīt tieši ar darbības rezultātiem. 

81 Tiesiskais regulējums 2014.–2020. gada periodam salīdzinājumā ar 2007.–
2013. gada periodu ir nostiprināts, piemēram, ieviešot pienākumu veikt snieguma 
informācijas elektronisku apmaiņu atbalsta saņēmēju, dalībvalstu iestāžu un Komisijas 
starpā, kā arī paredzot pasākumus, lai nodrošinātu datu kvalitāti dalībvalstu līmenī. 
Priekšlikumos attiecībā uz 2021.–2027. gadu šie noteikumi ir saglabāti, kā arī noteikta 
prasība dalībvalstīm iesniegt snieguma datus vienu reizi divos mēnešos — šīs prasības 
izpildei būtu jāuzlabo datu savlaicīgums. 

82 Veicot revīzijas, bieži vien konstatējām trūkumus saistībā ar informācijas, ko 
dalībvalstis (iegūst lielāko daļu datu) sniedz Komisijai, uzticamību, pilnīgumu vai 
savlaicīgumu. Priekšlikumos attiecībā uz 2021.–2027. gadu ir paredzēts, ka dalībvalstis 
ir atbildīgas par uzraudzības sistēmas un datu par rādītājiem kvalitāti un uzticamību124. 
Taču arī šajā gadījumā mēs uzskatām, ka priekšlikumos nav pietiekami skaidri noteikts, 
kurš ir atbildīgs par datu kvalitātes pārbaudi, un it īpaši, kādas ir Uzraudzības komitejas 
un Komisijas funkcijas125. 

1. Uzraudzības sistēmas nodrošina labas kvalitātes snieguma datus, kas ir 
pieejami pareizajā laikā 

83 Visos trīs periodos tiesību aktos ir paredzēta prasība vadošajām iestādēm izveidot 
sistēmu, kas nodrošina snieguma datu datorizētu uzskaiti un uzglabāšanu. 2014.–

10. Uzraudzības sistēmas nodrošina savlaicīgus 
un labas kvalitātes datus par sniegumu 

2007.–
2013. g. 

2014.–
2020. g. 

2021.–
2027. g. 



 36 

 

2020. gada periodā tika ievērojami uzlaboti noteikumi, kas veicināja labas kvalitātes 
snieguma datu sagatavošanu uzraudzības sistēmās: 

o dalībvalstis elektroniski varēja apmainīties ar informāciju ar atbalsta saņēmējiem 
(e-kohēzija). Priekšlikumā attiecībā uz 2021.–2027. gada periodu tā ir obligāta 
prasība; 

o Komisija ieviesa sistēmu, kas nodrošināja iespēju vadošajām iestādēm elektroniski 
un strukturētā veidā iesniegt snieguma datus Komisijai (prasība saglabāta arī 
2021.–2027. gada periodā); 

o pamatojoties uz ex ante nosacījumiem, tika iekļauti noteikumi par datu vākšanu 
un apstrādi saistībā ar koprezultātu rādītājiem. Ir ierosināts turpināt piemērot šos 
noteikumus arī 2021.–2027. gada periodā. 

84 Priekšlikumos attiecībā uz 2021.–2027. gadu ir noteikta prasība dalībvalstīm 
iesniegt snieguma datus vienu reizi 2 mēnešos — šīs prasības izpildei būtu jāuzlabo 
datu savlaicīgums. 

85 Neskatoties uz to, ka ir pieņemti šādi noteikumi, trūkumi saistībā ar datu kvalitāti 
ir viena no visbiežāk konstatējām problēmām mūsu revīziju laikā. 

2. Komisijai un dalībvalstīm jānodrošina minēto datu kvalitāte 

86 Gan 2007.–2013. gada periodā, gan arī 2014.–2020. gada periodā dalībvalstis bija 
atbildīgas par uzraudzības un ziņošanas sistēmu izveidi un par to uzticamības 
nodrošināšanu. Pirms programmu uzsākšanas revīzijas iestādes veic šo sistēmu revīziju 
(izraudzīšanās process). Komisijai, veicot revīzijas, būtu jāpārbauda dalībvalstu sniegto 
datu uzticamība. Gan Komisijai, gan arī revīzijas iestādēm, veicot sistēmu revīzijas 
darbu, būtu jāpārbauda arī tas, cik stabilas ir sistēmas, ko izmanto, lai reģistrētu 
dalībvalstu sniegtos datus par īstenošanu127. 

Īpašais ziņojums par jauniešu bezdarbu 

Visām apmeklētajām dalībvalstīm bija tikai ierobežota informācija par to, kāda veida 
palīdzību jaunieši NEET situācijā bija saņēmuši pirms garantijas jauniešiem 
īstenošanas uzsākšanas, cik daudz piedāvājumu / pakalpojumu viņiem bija sniegts un 
kādas bija saistītās izmaksas. Mēs konstatējām arī, ka vairākas neatbilstības un 
uzticamības problēmas saistībā ar dalībvalstu paziņotajiem datiem ietekmēja 
salīdzināmību. Dalībvalstis, kurās bija vairāki garantijas jauniešiem shēmas sniedzēji, 
bet nebija vienotas saskaņotas ziņošanas sistēmas, bija konstatējušas problēmas, 
tostarp saistībā ar datu pilnīgumu126. 
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87 2014.–2020. gada periodā tika nostiprināta atbildība par datu kvalitātes 
nodrošināšanu dalībvalstīs. Vadošajām iestādēm pārvaldības deklarācijās ir jāapliecina 
Komisijai datu par sniegumu uzticamība. Pēc tam revīzijas iestādes šo novērtējumu 
apstiprina savos revīzijas atzinumos. Komisija var apturēt maksājumus arī tad, ja tiek 
konstatēti būtiski trūkumi saistībā ar uzraudzības sistēmu vai snieguma datu kvalitāti 
un uzticamību. Komisija 2019. gada aprīlī uzsāka divas šādas maksājumu apturēšanas 
procedūras. 

88 Vairāku revīziju laikā konstatējām specifiskus trūkumus saistībā ar datu kvalitātes 
nodrošināšanas sistēmām gan dalībvalstu, gan arī Komisijas līmenī. 

Īpašais ziņojums par ERAF atbalstu MVU e-komercijas jomā 

Divās no atlasītajām dalībvalstīm vadošās iestādes nebija veikušas vajadzīgās sistēmā 
ievadīto datu uzticamības pārbaudes128. 

Īpašais ziņojums par ERAF un ESF projektu atlasi un uzraudzību 2014.–
2020. gada periodā 

Mēs konstatējām, ka 2014.–2020. gada periodā Komisijas un revīzijas iestādes 
veiktās uzraudzības sistēmu un datu uzticamības un pieejamības revīzijas lielākoties 
tika uzsāktas tikai 2017. gadā, tādējādi negatīvi ietekmējot gūtās pārliecības līmeni. 
Mēs secinājām — tā kā snieguma pārskatīšana notiks 2019. gadā, pastāv risks, ka 
korektīvos pasākumus nevarēs pabeigt savlaicīgi un ka snieguma pārskatīšana nebūs 
balstīta uz pareizu informāciju129. 

89 2013. gadā Komisijas Iekšējais revīzijas dienests (IRD) arī konstatēja problēmas 
esošajā kārtībā, ko piemēroja 2007.–2013. gada snieguma datu kvalitātes 
nodrošināšanai. IRD ieteica REGIO ĢD / EMPL ĢD izstrādāt stratēģiju, lai uzlabotu 
dalībvalstu informācijas par sniegumu uzticamību. IRD kontroles revīzijā tika secināts, 
ka ieteikumu īstenoja 2016. gadā. 

90 Mēs uzskatām, ka ierosinātajā regulā 2021.–2027. gada periodam joprojām nav 
pietiekami skaidri noteikts, kurš ir atbildīgs par datu kvalitātes nodrošināšanu. Lai gan 
ir ierosināts regulā noteikt, ka Uzraudzības komiteja uzrauga programmu īstenošanu 
un pārbauda un apstiprina ikgadējos un galīgos snieguma ziņojumus, kas iesniegti 
Komisijai, attiecībā uz snieguma datiem šāda prasība nav paredzēta. Mēs konstatējām 
arī, ka ierosinātajā KNR nav paredzēti noteikumi par Komisijas funkcijām saistībā ar tai 
iesniegto datu kvalitātes pārbaudi130. 
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11. Ir noteikta skaidra pārskatatbildība par 
sniegumu 

2007.–
2013. g. 

2014.–
2020. g. 

2021.–
2027. g. 

91 Pārskatatbildība sabiedrības priekšā par rezultātu sasniegšanu ES finansējuma 
izlietojuma jomā nodrošina būtisku saikni starp ES un tās iedzīvotājiem. Noteikumi par 
pārskatatbildību, kas saistīti ar likumību un pareizību, kopumā uz sniegumu nav 
attiecināti. Pārskatatbildība ir atkarīga no tā, vai ir pieejami labas kvalitātes dati un 
ziņojumi par mērķu sasniegšanu, taču tas ne vienmēr tiek nodrošināts. 

1. Ziņojumos jāsniedz patiess un objektīvs redzējums par sniegumu, un tiem 
jābūt pieejamiem sabiedrībai 

92 Ir vajadzīgi konsekventi ziņojumi par ES intervenču rezultātiem. Ir īpaši svarīgi, lai 
paziņotie rezultāti būtu ticami un atbilstīgi mērķiem131. Konstatētās problēmas saistībā 
ar datu pieejamību un uzticamību (sk. 5., 8. un 10. PP.), kā arī problēmas, kas radās, 
stratēģiskos mērķus iestrādājot darbības mērķos, kas bija paredzēti programmu 
vadītājiem (sk. 1. PP.), ierobežo Komisijas spēju ziņot par sniegumu attiecībā pret šiem 
augsta līmeņa mērķiem132. 

93 ES ziņojumos par sniegumu jāsniedz patiess un objektīvs redzējums par to, kas 
sasniegts133. Komisijas ziņojumi par sniegumu nav pietiekami līdzsvaroti, jo tajos 
iekļauta vien ierobežota informācija par problēmām un neveiksmēm134. Komisija 
neatzīst arī ierobežojumus, ko rada vajadzība paļauties uz dalībvalstu datiem, kas var 
būt neprecīzi vai neuzticami135. 

94 Informācijas par sniegumu pieejamība sabiedrībai ir būtisks pārskatatbildības 
aspekts136. Kopš 2014. gada virzība uz visu kopīgo kohēzijas rādītāju sasniegšanu 
(saskaņā ar vadošo iestāžu paziņotajiem datiem) ir bijusi pieejama sabiedrībai 
Komisijas kohēzijas politikas atvērto datu platformā. Taču mēs uzskatām, ka saistībā ar 
priekšlikumiem 2021.–2027. gada periodam dalībvalstu gada īstenošanas ziņojumu137 
atcelšana, kā arī Komisijas stratēģisko ziņojumu atcelšana, ko tā sniedza izpildes 
iestādēm par to, kādā mērā finansējums ir nodrošinājis stratēģisko mērķu sasniegšanu, 
ir solis atpakaļ138. 

2. Atbildīgajiem par ES budžeta izpildi būtu jāuzņemas atbildība arī par 
ES budžeta pareizu finanšu pārvaldību 

95 Labas kvalitātes datu un ziņojumu pieejamībai par mērķu un rezultātu 
sasniegšanu būtu jānodrošina, ka atbildīgie par ES budžeta izpildi uzņemas atbildību arī 
par pareizu finanšu pārvaldību saskaņā ar Finanšu regulu139. 
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96 Saistībā ar 2007.–2013. gada programmām mēs izteicām nožēlu par to, ka 
slēgšanas procedūra neietver Komisijas apstiprinājumu attiecībā uz snieguma 
aspektiem, piemēram, sasniegtajiem rezultātiem, un ka Komisija neziņo par sniegumu 
budžeta iestādei140. 

97 Turklāt, lai gan gada darbības pārskatos ir iekļauta ģenerāldirektoru ticamības 
deklarācija par to, ka cita starpā pārskatā aprakstītajām darbībām piešķirtie resursi ir 
izlietoti atbilstīgi paredzētajam mērķim un pareizas finanšu pārvaldības principiem, 
praksē minētajā deklarācijā snieguma jautājumi nav iekļauti. Ticamība un visas ar to 
saistītās iebildes attiecas tikai uz likumības un iekšējās kontroles jautājumiem141. 

98 Turklāt katrā gada darbības pārskatā ģenerāldirektors deklarē, ka ziņojumā 
sniegtā informācija ir patiesa un objektīva. Iepriekšējos gados šajā deklarācijā nebija 
iekļauta paziņoto snieguma datu kvalitāte142. Taču patlaban Komisijas iekšējās 
instrukcijas attiecībā uz 2018. gada darbības pārskatu sagatavošanu, ko publicēja 
2019. gada pavasarī, neparedz pienākumu ģenerāldirektorāta augstākā līmeņa 
vadītājam sniegt paziņojumu, kas aptver snieguma datus un kas būtu izmantojams 
ģenerāldirektora deklarācijā. Šo papildu paziņojumu praktiskā ietekme instrukcijās nav 
skaidri aprakstīta, un mēs to vēl neesam pārbaudījuši. 

12. Informācija par sniegumu tiek izmantota, 
lai veiktu korektīvas darbības un 
nodrošinātu atbalstu stratēģiskās 
plānošanas procesā 

2007.–
2013. g. 

2014.–
2020. g. 

2021.–
2027. g. 

99 Ir svarīgi izmantot informāciju par sniegumu, lai pārvaldītu darbības, optimizētu 
rezultātus un veiktu korekcijas pārvaldības sistēmās, kā arī lai sniegtu atbalstu 
stratēģiskās plānošanas procesā143. Tas attiecas uz budžeta pārvaldības cikla visiem 
posmiem — no finansējuma piešķiršanas DFS līdz plānošanai un projektu pārvaldībai. 

100 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada periodā informāciju par sniegumu 
programmu īstenošanā (tostarp par grūtībām, kas radušās, un par veiktajiem 
pasākumiem to pārvarēšanai) dalībvalstis sniedza Komisijai, izmantojot savus gada 
īstenošanas ziņojumus; šos ziņojumus vispirms apstiprina uzraudzības komitejas un pēc 
tam — Komisija. Taču 2021.–2027. gada periodā Komisija ierosina izmantot gada 
snieguma pārskatīšanas sanāksmes, kurās piedalās Komisijas un dalībvalstu pārstāvji, 
lai izvērtētu sniegumu programmu īstenošanā. Taču priekšlikumā nav skaidri noteikti 
nedz šo sanāksmju dalībnieki, nedz arī to saturs un ietekme144. Turklāt snieguma datus 
dalībvalstis elektroniski iesniegs vienu reizi divos mēnešos (sk. 10. PP.), taču snieguma 
pārskatīšanas sanāksmes notiks tikai vienu reizi gadā145. 
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101 Mēs konstatējām, ka informācija par sniegumu netiek pietiekami plaši 
izmantota, un reizēm tas ir tāpēc, ka šāda informācija nav pieejama. Īpaša problēma ir 
tā, ka par nepietiekamu sniegumu finansiālas sankcijas nepiemēro nedz stratēģiskajā, 
nedz arī programmu un projektu līmenī. 

1. Jābūt pieejamai lietderīgai informācijai par sniegumu, lai to varētu izmantot 
uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanā 

102 Iepriekšējos pamatprincipos (sk. 5., 8. un 10. PP.) esam minējuši, ka netiek 
nodrošināta lietderīgas informācijas par sniegumu pieejamība un ka tādēļ tiek 
ierobežota iespēja izmantot šādu informāciju lēmumu pieņemšanā un korektīvu 
pasākumu noteikšanā. Turklāt ar to ir saistīta laika plānošanas problēma programmas 
pārvaldības cikla ietvaros, jo ir vajadzīgs zināms laiks, līdz rezultāti (no uzraudzības 
sistēmām) kļūst pieejami un var tikt izmantoti lēmumu pieņemšanā. Situāciju, ko rada 
šāda rezultātu novēlota pieejamība, vēl vairāk pasliktina kavēšanās, uzsākot 
programmu īstenošanu (sk. 7. PP.). Eiropas Parlamenta Izpētes dienests ir norādījis, ka 
starp diviem DFS cikliem nav tā sauktā nogaidīšanas posma un ka, sākot diskusijas par 
nākotnes priekšlikumiem un nostājām, pilnībā nav apzināta iepriekšējā plānošanas 
periodā gūtā pieredze146. Šī problēma attiecas arī uz informāciju, kas iegūta no ex post 
novērtējumiem par konkrētu plānošanas periodu147 (sk. 13. PP.). 

2. Ja informācija par sniegumu ir pieejama, tā būtu jāizmanto, lai veiktu 
uzraudzību un korektīvus pasākumus 

103 Saistībā ar stratēģiskās plānošanas procesu mēs 2. PP. konstatējām, ka, 
piešķirot finansējumu dalībvalstīm, būtu jāņem vērā iepriekš iegūtā informācija par 
sniegumu. Veicot revīzijas, esam konstatējuši, ka programmu un projektu līmenī 
informācija par sniegumu ne vienmēr tika uzraudzīta un ka, ja mērķi netika sasniegti, 
korektīvi pasākumi (piemēram, finanšu korekcijas piemērošana) netika veikti. Mēs 
6. PP. minējām, ka snieguma mērķu sasniegšana parasti neietekmē ES finansējumu 
līmeni nedz programmu (piemēram, snieguma rezerve, slēgšana), nedz arī projektu 
līmenī. 

104 Mēs minējām citus gadījumus, kad informācija par sniegumu netika pilnībā 
izmantota. 
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Īpašais ziņojums par Komisijas atbalstu rīcības grupām jauniešu 
nodarbinātības veicināšanai 

Iepazīstoties ar ikgadējās izskatīšanas sanāksmju protokoliem, konstatējām, ka 
Komisijas komentāri attiecās galvenokārt uz finansiālo īstenošanu un tiešajiem 
rezultātiem, nevis uz faktiskajiem rezultātiem. Turklāt datus, ko dalībvalstis iesniedza 
ikgadējo izskatīšanas sanāksmju laikā, Komisija pieņēma bez pārbaudes. Vienā no 
gadījumiem Komisija ziņoja, ka trīs pasākumu mērķi jau ir sasniegti, taču, veicot 
pārrēķinu, konstatējām, ka faktiski ir sasniegti tikai 72 % no mērķa vērtības148. 

Īpašais ziņojums par platjoslu ES dalībvalstīs 

Kā piemēru neatbilstīgiem korektīviem pasākumiem var minēt konstatējumu, ka līdz 
2020. gadam netiks sasniegti visi dalībvalstu mērķi saistībā ar platjoslu, taču Komisija 
korektīvus pasākumus nav ierosinājusi149. 

5. princips, kas reglamentē novērtēšanu 

105 Īstenošanas cikla pēdējais posms ir novērtēšanas posms, kura laikā padziļināti 
tiek vērtēti sasniegumi un to ietekme. Novērtējumus var veikt programmu līmenī 
(ex ante novērtējums, novērtējumi perioda laikā, piemēram, termiņa vidusposma 
novērtējumi150, ex post novērtējums) vai politikas līmenī (ex ante ietekmes 
novērtējums, ex post pārskatīšana). Dalībvalstu novērtējumi attiecas uz programmām 
(vai programmu kopām) valsts vai reģionālā līmenī, savukārt Komisijas novērtējumi 
attiecas uz fondiem vai programmām ES līmenī. 

13. Lēmumu pieņemšanā tiek izmantoti 
programmu un politikas līmenī veiktu 
novērtējumu rezultāti 

2007.–
2013. g. 

2014.–
2020. g. 

2021.–
2027. g. 

106 Komisija kopumā ir izveidojusi un īstenojusi labi strukturētu novērtējumu 
sistēmu, un tās ex post pārskatīšanas sistēma ir labi piemērota situācijai lielākajā daļā 
dalībvalstu151. ESAO 2018. gadā ES ex post pārskatīšanas sistēmu ierindoja ceturtajā 
vietā ESAO dalībvalstu sistēmu vidū152. 

107 Taču mēs konstatējām, ka novērtējumu lietderību ietekmē divi būtiski aspekti, 
un tie ir: 

o novērtējumi netiek izmantoti lēmumu pieņemšanā, jo tie netiek veikti vai nav 
pieejami vajadzīgajā laikā; ja novērtējumi ir pieejami, tie netiek pietiekami 
izmantoti lēmumu pieņemšanā; 
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o novērtējumi nav pamatoti uz atbilstīgiem pamatā esošiem pierādījumiem. 

1. Novērtējumi būtu jāizmanto lēmumu pieņemšanā 

108 Reizēm ietekmes novērtējumi un ex ante novērtējumi netiek veikti. 

Atzinums par KNR priekšlikumu 

o Politikas līmenī kopš 2002. gada visiem galvenajiem tiesību aktu priekšlikumiem 
jāveic ietekmes novērtējums. Komisija atšķirībā no citiem periodiem neveica 
2021.–2027. gada perioda KNR ietekmes novērtējumu. Ir veikti fondu regulu 
ietekmes novērtējumi attiecībā uz septiņiem fondiem, ko reglamentē KNR. Taču 
šie novērtējumi neaptvēra vairākus būtiskus vispārējas nozīmes jautājumus153. 

o Obligātie programmu ex ante novērtējumi, kas jāveic dalībvalstīm, palīdzēja 
nodrošināt stingrāku intervences loģiku programmu īstenošanā. Taču 
priekšlikumos attiecībā uz 2021.–2027. gada periodu šis pozitīvais aspekts vairs 
nav paredzēts154. 

109 Otrā problēma ir savlaicīgums. Mēs jau esam pieminējuši (sk. 12. PP.) grūtības 
saistībā ar laika plānošanu, un tas nozīmē, ka ex post novērtējumi, kurus veic pēc 
plānošanas perioda beigām, nav pieejami, lai tos varētu ņemt vērā nākamā plānošanas 
perioda tiesību aktu izstrādē. Komisija ir uzsvērusi, ka 2007.–2013. gada perioda 
novērtējumu pabeidza 2016. gadā, taču tiesību aktus 2014.–2020. gada periodam 
sagatavoja, sākot no 2011. gada. Tādējādi minēto novērtējumu nevarēja izmantot 
2014.–2020. gada perioda satvara plānošanā155. 

110 Tiesiskajā regulējumā 2014.–2020. gadam tika ieviesta prasība dalībvalstīm 
plānošanas periodā veikt programmu novērtējumu (tostarp novērtēt to efektivitāti). 
Mēs uzskatām, ka šādi novērtējumi varēja vismaz daļēji atrisināt šo laika plānošanas 
problēmu un nodrošināt informāciju tiesību aktu izstrādei attiecībā uz 2021.–
2027. gada periodu. Taču līdz 2017. gada beigām nebija pabeigts neviens šāds 
novērtējums. Attiecībā uz 2021.–2027. gada periodu ir ierosināts, ka Komisija veiks arī 
fondu termiņa vidusposma novērtējumu, kas varētu nodrošināt noderīgu informāciju 
šai sakarā. 

111 Trešā problēma ir tā, ka novērtējumi ne vienmēr tiek izmantoti. Programmu 
ex post novērtējumu 2007.–2013. gada periodā un 2014.–2020. gada periodā 
dalībvalstis varēja veikt brīvprātīgi. IRD konstatēja trūkumus dalībvalstu turpmākajā 
rīcībā saistībā ar novērtējumiem (piemēram, to izmantošanā). Piemēram, lielākā daļa 
dalībvalstu, kuras bija iekļautas IRD izlasē, nebija sagatavojušas visaptverošu rīcības 
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plānu, lai izpildītu novērtējumos sniegtos ieteikumus. Komisijas priekšlikums paredz, ka 
šāda veida novērtējums 2021.–2027. gada periodā būs obligāts. 

2. Novērtējumu pamatā jābūt lietderīgiem un uzticamiem pierādījumiem 

112 Mēs jau esam norādījuši uz vairākām problēmām saistībā ar datu pieejamību un 
uzticamību (sk. 5., 8. un 10. PP.). Šīs problēmas ietekmē arī novērtējumus. 

Īpašais ziņojums par ES tiesību aktu ex post pārskatīšanu 

Mēs konstatējām, ka, lai gan novērtējumi tika veikti atbilstīgi tiesību aktu prasībām 
un labas prakses principiem, kas noteikti labāka regulējuma pamatnostādnēs, datu 
trūkums bija būtiska problēma, kas traucēja veikt pienācīgu un uz pierādījumiem 
balstītu pārskatīšanu156. 

113 Komisija savā 2007.–2013. gada ex post novērtējuma ziņojumā par izpildes 
sistēmu konstatēja, ka viens no galvenajiem iemesliem dalībvalstu novērtējumu 
nepietiekamai izmantošanai politikas plānošanā bija labas kvalitātes uzraudzības datu 
un datu par grupu salīdzinājumu, ko veic ex post novērtējuma veikšanas nolūkā, 
ierobežotā pieejamība157. Komisijas priekšlikumi attiecībā uz 2021.–2027. gadu ietver 
prasību dalībvalstīm nodrošināt vajadzīgās procedūras, lai sagatavotu un savāktu 
novērtējumiem vajadzīgos datus158. 

6. Transversāls princips 

14. Ciklā ir integrēts ilgtspējas princips, lai 
nodrošinātu publiskās intervences ilgāku 
efektivitāti 

2007.–
2013. g. 

2014.–
2020. g. 

2021.–
2027. g. 

114 Ilgtspēja ir būtisks elements, lai panāktu publiskās intervences efektivitāti 
ilgtermiņā159. Galvenais rādītājs, kas liecina, ka projekta īstenošanā sasniegti ilgtspējīgi 
tiešie rezultāti un koprezultāti, ir pastāvīga neto ieguvumu plūsma pēc projekta 
pabeigšanas160. 

115 Ne visus ES finansētos projektus raksturo ilgtspēja (dažos gadījumos ilgtspēju 
nav iespējams pierādīt). Ilgtspējas nodrošināšanai un ilglaicīgu rezultātu sasniegšanai 
jāpievērš vērība visā programmas īstenošanas ciklā161. 

Plānošanas posms 

116 Ilgtspējas nodrošināšanas nolūkā jāveic analīze un jāsagatavo stratēģija 
programmas izstrādes posmā, lai nodrošinātu konkrēto ieguldījumu līmeni 
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ilgtermiņā162. Nesen veiktā revīzijā mēs konstatējām, ka ilglaicīgu rezultātu gūšana no 
produktīvām investīcijām netika efektīvi veicināta ne pamatā esošajās programmās, ne 
arī citos saistītos reģionālos stratēģiskos dokumentos. Ilglaicīgu rezultātu sasniegšana 
nebija prioritāte163. 

117 Īpaša problēma saistībā ar finansiālo ilgtspēju ir tarifi, ko piemēro par 
ES līdzfinansētu infrastruktūru. Mēs konstatējām, ka 2007.–2013. gada periodā šādi 
tarifi ne vienmēr nodrošināja veikto ieguldījumu ilgtspēju. Piemēram, notekūdeņu 
tarifi, ko maksā mājsaimniecības un rūpniecības iekārtas, lielākoties bija pārāk zemi, lai 
tās varētu atjaunot infrastruktūru pēc tās paredzētā saimnieciskās izmantošanas laika 
beigām164. Lai vismaz daļēji risinātu šo problēmu, 2014.–2020. gada perioda tiesību 
akti uzlika pienākumu dalībvalstīm vairākās konkrētās jomās (piemēram, ūdensapgādes 
jomā) izstrādāt stratēģijas, paredzot ilgtspējīgu finansējuma avotu tādas 
infrastruktūras uzturēšanai, kas izveidota, līdzfinansējot projektus (6.1. ex ante 
nosacījums). 

118 Komisija ir atzinusi, ka ex ante nosacījumu ietekme uz rezultātu ilgtspēju ir 
jānostiprina165. Ņemot to vērā, ierosinātie tiesību akti 2021.–2027. gada periodam 
paredz pienākumu turpināt piemērot veicinošos nosacījumus visa attiecīgā perioda 
laikā, nevis tikai vienu reizi izvērtēt atbilstību šiem nosacījumiem. 

Projektu atlase 

119 Tiesību aktu noteikumi attiecībā uz visiem periodiem prasa dalībvalstīm 
nodrošināt, lai atlasīto projektu atbalsta saņēmējiem (projektu īstenotājiem) būtu 
administratīvās un finansiālās spējas uzturēt projektu pēc tā pabeigšanas. Taču, veicot 
revīziju par ES atbalstu produktīvām investīcijām uzņēmumos, mēs konstatējām, ka 
atlases kritērijos nebija pienācīgi ņemta vērā vajadzība nodrošināt, lai ERAF finansēto 
projektu īstenošanā tiktu sasniegti ilglaicīgi rezultāti166. Ierosinātie KNR noteikumi 
2021.–2027. gada periodam ir konkrētāki un paredz pienākumu dalībvalstīm pārbaudīt, 
vai atbalsta saņēmējiem ir pietiekami resursi, lai segtu darbības un uzturēšanas 
izmaksas167. 

120 Vērienīgu ieguldījumu projektu īstenošanā (vairāk nekā 50 miljoni EUR) 2007.–
2013. gada un 2014.–2020. gada periodā viens no obligātās izmaksu un ieguvumu 
analīzes mērķiem bija nodrošināt līdzfinansēto ieguldījumu finansiālo dzīvotspēju. 
Vērienīgi projekti, kuriem nebija labi izstrādātas izmaksu un ieguvumu analīzes, bieži 
vien nebija finansiāli dzīvotspējīgi un/vai to rezultāti netika pietiekami izmantoti168. 
Ierosinājums atteikties no vērienīgiem projektiem un tādējādi arī no obligātās izmaksu 
un ieguvumu analīzes 2021.–2027. gada periodā palielina ilgtspējas apdraudējumu. 
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Īstenošanas posms 

121 Visos trijos plānošanas periodos tiesību akti kopumā uzliek pienākumu atbalsta 
saņēmējiem uzturēt projektus vismaz piecus gadus pēc to pabeigšanas dienas, lai 
izvairītos no pienākuma atmaksāt līdzfinansējumu169. Mūsu revīzijas laikā par 
ES atbalstu produktīvām investīcijām uzņēmumos mēs konstatējām, ka tiesību aktos 
paredzētais ilgtspējas periods tika nodrošināts visiem pārbaudītajiem projektiem170. 

122 Minētie noteikumi ne vienmēr atbilst patiesajam aktīvu aprites ciklam, kas var 
būt daudz ilgāks par pieciem gadiem. Šāda situācija rada risku, ka atbalsta saņēmēji var 
atbrīvoties no aktīva pēc attiecīgā perioda beigām. 

Īpašais ziņojums par ERAF atbalstu biznesa inkubatoriem 

Mēs konstatējām, ka ieviestās sistēmas nodrošina iespēju pēc ilgtspējas perioda 
beigām ievērojamu daļu publiskā finansējuma novirzīt inkubatoru veidotājiem171. 

Uzraudzības / ziņošanas /novērtēšanas posms 

123 Lai panāktu ilgtspēju, ir jānodrošina atbilstīga uzraudzība visā projekta 
īstenošanas ciklā un arī pēc tā pabeigšanas172. Mēs konstatējām, ka dati par ilgtspēju 
reizēm bija nepilnīgi. 

Īpašais ziņojums par ES atbalstu produktīvām investīcijām uzņēmumos 

Mēs konstatējām, ka līdz piecu gadu ilgtspējas perioda beigām ierobežotās 
uzraudzības informācijas dēļ gandrīz pusei visu projektu nebija iespējams veikt 
ilgtspējas novērtējumu. Iemesls bija tas, ka vadošās iestādes nebija savākušas 
nepieciešamos uzraudzības datus vai attiecīgie dokumenti vairs nebija pieejami, jo 
bija beidzies glabāšanas termiņš. Kopumā tiesību aktos paredzēto ilgtspējas prasību 
uzraudzība pēc projekta beigām saglabājās darbības jomas ziņā ierobežota un 
dažādās darbības programmās atšķirīga. It īpaši tādēļ, ka tiesību aktos attiecīgās 
prasības vadošajām iestādēm nav paredzētas, tās neturpināja uzraudzīt projektu 
attīstību pēc tiesību aktos paredzētā ilgtspējas perioda beigām173. 

124 Vēl viens apliecinājums tam, ka šim jautājumam nav pievērsta pietiekama 
uzmanība, ir Eiropas Parlamenta piezīme, ka publiskais sektors ir izrādījis vien nelielu 
interesi par šo jautājumu un tādēļ par ERAF līdzfinansēto projektu rezultātu ilgtspēju 
pieejamie dati ir nepilnīgi174. Turklāt mēs neatradām nevienu produktīvu investīciju 
programmu novērtējumu, kurā būtu īpaši novērtēta rezultātu ilgtspēja175.  
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Noslēguma piezīmes 
125 Kohēzijas politikas intervences pasākumi var ne tikai pozitīvi ietekmēt to 
dalībvalstu un reģionu sniegumu, kuros tie tiek īstenoti, bet arī radīt plašāku ietekmi 
citviet Eiropas Savienībā. Lai vēl vairāk palielinātu politikas pozitīvo ietekmi, ES ir 
centusies palielināt tās kohēzijas politikas finansējuma izlietojuma orientāciju uz 
sniegumu. Daudzajām un dažādajām iesaistītajām ieinteresētajām personām reizēm ir 
atšķirīgs vai pat pretējs viedoklis par to, kā panākt šādu orientāciju uz sniegumu. 

126 ES vispārējais tiesiskais regulējums un noteikumi, kas attiecas uz kohēzijas 
politiku, ir pakāpeniski pilnveidoti. Patlaban tie ietver vairākus būtiskus elementus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu efektīvu snieguma pārvaldības sistēmu, taču ierosinātie 
tiesību akti 2021.–2027. gadam zināmā mērā tomēr mazina orientāciju uz sniegumu. 
Turklāt ne vienmēr tiek nodrošināta šiem vispārējiem uzlabojumiem plānošanas jomā 
atbilstīga politikas īstenošana. 

127 Pamatprincipi, ko esam noteikuši, aptver visu politikas pārvaldības ciklu, sākot 
no stratēģiskās plānošanas un īstenošanas līdz ziņojumu sagatavošanas un izvērtēšanas 
posmiem. Šo pamatprincipu pamatā ir ES pievienotās vērtības jēdziens – “vērtība, kas 
veidojas ES iesaistīšanās rezultātā un kas papildina vērtību, kura veidotos, ja 
dalībvalstis rīkotos atsevišķi”. Mēs jau iepriekš esam norādījuši, ka finansējuma 
izlietojuma programmas, kuras nesniedz ES pievienoto vērtību, parasti pēc būtības nav 
ne efektīvs, ne produktīvs ES nodokļu maksātāju naudas izlietojums. Mēs konstatējām 
arī, ka patiesu ES pievienoto vērtību bieži vien bija grūti noteikt, it īpaši dalītas 
pārvaldības jomās, kāda ir arī kohēzijas politika. 

128 Lai risinātu jautājumus, kuriem jāpievērš īpaša vērība, esam snieguši ieteikumus 
mūsu iepriekšējos ziņojumos. Cita starpā šie jautājumi ir: 

o nepieciešamas skaidras ES prioritātes un ar tiem saistīti mērķi, kuru īstenošanu 
veicina izdevumi kohēzijas jomā, lai pilnveidotu un vienkāršotu stratēģiskos 
satvarus nolūkā izveidot saskaņotu augsta līmeņa mērķu kopu un lai šie mērķi 
būtu pārvēršami darbības mērķos (1. PP.); 

o pārskatot programmas, jāņem vērā snieguma apsvērumi, tostarp labāki rezultāti 
(9. PP.). 

129 Mēs esam vērsuši uzmanību arī uz to, ka tiesiskajam regulējumam jābūt 
pieņemtam līdz plānošanas perioda sākumam, jo īstenošanas kavēšanās ietekmē 
turpmākos cikla posmus. Kavējumu virkne īstenošanas laikā kopā ar attiecināmības 
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periodu pārklāšanos novirza uzsvaru no snieguma apsvērumiem uz finansējuma 
izlietojumu (sk. 7. PP.) un ierobežo snieguma datu izmantošanas iespējas novērtēšanas 
veikšanai vai stratēģiskai plānošanai (sk. 12. PP. un 13. PP.). 
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Pielikums 

I pielikums Kā attīstījusies orientācija uz darbības rezultātiem kohēzijas politikas tiesību aktos 
Šajā tabulā parādīts, vai attiecīgajos kohēzijas politikas tiesību aktos bija iekļauti katram pamatprincipam atbilstīgi kritēriji, kas ir mūsu 
spriedumu pamatā. Mēs esam paplašinājuši lielāko daļu kritēriju, lai tie būtu detalizētāki nekā tie, kas iekļauti katra pamatprincipa analīzē 
informatīvā apskata tekstā. Lai sniegtu plašāku priekšstatu, mēs esam analizējuši visus plānošanas periodus kopš kohēzijas politikas īstenošanas 
uzsākšanas. 

 
1989.–
1993. g. 

1994.–
1999. g. 

2000.–
2006. g. 

2007.–
2013. g. 

2014.–
2020. g. 

2021.–
2027. g. 

Principi, kas reglamentē stratēģisko plānošanu       

1. ES ir noteikusi skaidru un atbilstīgu redzējumu attiecībā uz to, ko tā vēlas sasniegt, izmantojot kohēzijas politikas finansējumu, kas jāpiešķir un jāizlieto. 
Ir pieņemta visaptveroša ES mēroga stratēģija.       

ES stratēģiskie mērķi ir iestrādāti kohēzijas politikas mērķos.       

2. Piešķirot finansējumu dalībvalstīm, tiek ņemtas vērā noteiktās vajadzības un informācija par sniegumu (darbības rezultātiem). 
Finansējuma piešķiršanas metodika ir noteikta tiesību aktos.       
Finansējumu piešķir, pamatojoties uz IKP.       
Piešķirot finansējumu, ņem vērā konkrēto reģionu vajadzības.       
Piešķirot finansējumu, ņem vērā informāciju par līdzšinējo sniegumu.       

Principi, kas reglamentē plānošanu       

3. Pastāv skaidra intervences loģika. 
Ir pieņemta obligāta valsts stratēģija (piemēram, valsts stratēģiskais ietvardokuments, partnerības nolīgums).       
Mērķi / prioritātes ir noteikti dalībvalstu līmenī.       
Kopēja ES mēroga stratēģija ir iestrādāta valsts līmeņa mērķos ar uzdevumiem (galvenie sagaidāmie 
koprezultāti). 

      

Valsts līmenī ir noteiktas un skaidri formulētas vajadzības.       
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1989.–
1993. g. 

1994.–
1999. g. 

2000.–
2006. g. 

2007.–
2013. g. 

2014.–
2020. g. 

2021.–
2027. g. 

Ir pieņemtas obligātās programmas.       
Programmu līmenī ir noteiktas un skaidri formulētas vajadzības.       
Programmu līmenī ir noteikti mērķi.       
Programmu līmenī ir noteiktas darbības mērķu sasniegšanai.       
Ir izveidota standartizēta programmas veidne, kurā saskaņoti izklāstīta intervences loģika.       
Ir veikts finanšu datu sadalījums ar intervences kodiem programmu līmenī.       

4. Finansējuma izlietojums ir mērķtiecīgs. 
Ir spēkā tematiskās koncentrācijas prasības, kas uzliek pienākumu visām dalībvalstīm konkrētu finansējuma 
daļu piešķirt ES prioritārajām jomām. 

      

Ir pieņemti nosacījumi (ex ante nosacījumi / veicinošie nosacījumi), kas palīdz finansējumu novirzīt 
konkrētām mērķa jomām / atbalsta saņēmēju grupām. 

      

5. Ir izveidota vienkārša un atbilstīga snieguma izvērtēšanas sistēma. 
Ir noteikti tiešo rezultātu rādītāji (konkrētām programmām).       
Ir noteikti tiešo rezultātu rādītāji (kopīgi ERAF/KF/ESF).       
Ir noteikti koprezultātu rādītāji (konkrētām programmām).       
Ir noteikti koprezultātu rādītāji (kopīgi ERAF/KF/ESF).       
Tiešo rezultātu un koprezultātu rādītāji noteikti un savlaicīgi (pieņemot programmas) ir iekļauti programmās.       
Programmas veidnē ir konkrēti paredzēti tiešo rezultātu un koprezultātu atsauces scenāriji un mērķi.       
Ir izvirzīta prasība noteikt tiešo rezultātu starpposma mērķus (*2014.–2020. gada periodā attiecas tikai uz 
snieguma satvaru). 

      

Ir izvirzīta prasība noteikt koprezultātu starpposma mērķus (*2014.–2020. gada periodā attiecas tikai uz 
snieguma satvaru). 

      

Kohēzijas politikas jomā ir noteikta saskaņota tiešo rezultātu un koprezultātu rādītāju definīcija.       
6. Ir ieviesti mehānismi, lai veicinātu orientāciju uz sniegumu. 
Ir noteikta prasība izpildīt konkrētus stratēģiskos / regulatīvos nosacījumus attiecībā uz finansējuma efektīvu 
izlietojumu (ex ante nosacījumi / veicinošie nosacījumi). 

      

Tiek piemērota obligātā snieguma rezerve / termiņa vidusposma pārskatīšana, ņemot vērā sniegumu 
programmu līmenī. 

      

Atlikuma maksājums programmai ir piesaistīts mērķu sasniegšanai (slēgšana).       

Projektu īstenošanā tiek piemērotas finanšu korekcijas, ja nav sasniegti noteiktie rezultāti (*attiecas tikai uz 
snieguma satvaru). 
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1989.–
1993. g. 

1994.–
1999. g. 

2000.–
2006. g. 

2007.–
2013. g. 

2014.–
2020. g. 

2021.–
2027. g. 

Tiek veikta tieša uz sniegumu balstīta budžeta plānošana — maksājumus veic pēc nosacījumu izpildes un 
rezultātu sasniegšanas (nav obligāts). 

      

ES finansējuma izmaksa ir piesaistīta ekonomikas pārvaldības prasību izpildei (Eiropas pusgads).       

Principi, kas reglamentē īstenošanu       

7. Dalībvalstis savu kohēzijas politikas finansējumu izlieto savlaicīgi. 
Ir noteikti termiņi valstu stratēģiju un programmu iesniegšanai.       

Ir noteikti skaidri izraudzīšanās termiņi (ja tas vajadzīgs).       

Tiek īstenots vienkāršāks izraudzīšanās process (iepriekšējo sistēmu pārņemšana).       
Ir spēkā finanšu noteikumi tikai par savlaicīgu finansējuma izlietojumu — “N+2” vai “N+3” noteikums.       
Ir noteikti termiņi slēgšanas dokumentu iesniegšanai (14 vai 15 mēneši pēc attiecināmības perioda beigām).       
Ir noteikts termiņš Komisijai slēgšanas izvērtēšanas pabeigšanai un atlikuma maksājuma veikšanai.       

Plānošanas dokumentu veidnes savlaicīgi ir iekļautas KNR.       
Ir spēkā prasības, kas nodrošina projektu savlaicīgu īstenošanu.       

8. Projektu atlasē un īstenošanā tiek piemērota pieeja, kas patiešām orientēta uz rezultātiem. 
Ir izvirzīta prasība dalībvalstīm pieņemt un piemērot projektu atlases kritērijus.       
Ir izvirzīta prasība dalībvalstīm sniegt informāciju potenciālajiem atbalsta saņēmējiem par finansējuma 
saņemšanas iespējām un atlases procedūrām. 

      

Ir izvirzīta prasība dalībvalstīm panākt, lai atlases kritēriji nodrošinātu atlasīto projektu virzību uz mērķiem un 
rezultātiem. 

      

Ir spēkā papildu kvalitātes prasības attiecībā uz atlases kritērijiem (izmaksu lietderība, atbilstība veicinošajiem 
nosacījumiem). 

      

Atlases kritēriji ietver prasību noteikt vismaz vienu koprezultātu rādītāju, kas atbilst programmas mērķiem.       

Ir izvirzīta prasība dalībvalstīm noteikt prioritātes atlasāmajiem projektiem.       
Komisija var sniegt apsvērumus par atlases kritērijiem; dalībvalstīm šie apsvērumi ir jāņem vērā.       
Snieguma rādītāji noteikti ir iekļauti dotāciju nolīgumos.       
Ir spēkā pienākums finansētos projektus īstenot izmaksu ziņā efektīvākajā veidā (publiskā iepirkuma tiesību 
aktu piemērošana).       

Ir spēkā pienākums finansētos projektus īstenot izmaksu ziņā efektīvākajā veidā (izmaksu un ieguvumu 
analīze, finansējuma deficīts). 
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1989.–
1993. g. 

1994.–
1999. g. 

2000.–
2006. g. 

2007.–
2013. g. 

2014.–
2020. g. 

2021.–
2027. g. 

9. Veicot programmu pārskatīšanu, tiek ņemti vērā ar sniegumu saistīti apsvērumi, tostarp koprezultāti. 
Programmu grozījumus iespējams veikt vienīgi konkrētos apstākļos (piemēram, sociālekonomiskie apstākļi, 
īstenošanas grūtības). 

      

Ir spēkā prasība izvērtēt grozījumu ietekmi uz mērķiem (gan attiecībā uz dalībvalstīm, gan arī uz Komisiju), kā 
arī pamatot ierosinātos programmu grozījumus. 

      

Snieguma satvarā noteikti ir paredzēta prasība izvērtēt grozījumu ietekmi uz rādītājiem.       

Visu programmu pārskatīšanai ir vajadzīgs Komisijas apstiprinājums.       

Principi, kas reglamentē uzraudzību un ziņošanu       

10. Uzraudzības sistēmas nodrošina savlaicīgus un labas kvalitātes datus par sniegumu. 
Ir izvirzīta prasība dalībvalstīm ieviest sistēmu, lai datorizēti uzskaitītu un glabātu uzraudzības datus.       
Ir izvirzīta prasība dalībvalstīm plānošanas dokumentos aprakstīt datu vākšanas un apstrādes kārtību (ex ante 
7. nosacījums). 

      

Īstenošanas agrīnā posmā neatkarīga revīzijas iestāde veic sistēmas darbības revīziju.       

Ir izvirzīta prasība elektroniski veikt informācijas apmaiņu atbalsta saņēmēju un iestāžu starpā (e-kohēzija).       
Ir izvirzīta prasība dalībvalstīm elektroniski un strukturētā veidā iesniegt datus Komisijai, izmantojot IT 
sistēmu. 

      

Vadošās iestādes apliecina Komisijai snieguma datu uzticamību, iesniedzot pārvaldības deklarācijas.       
Revīzijas iestādes revīzijas atzinumos apstiprina vadošo iestāžu novērtējumu par snieguma datu uzticamību.       
Uzraudzības komiteja pārbauda un apstiprina to datu, ko vadošās iestādes iesniegušas Komisijai, kvalitāti.       

Kopīgo noteikumu regulā ir noteiktas Komisijas funkcijas datu pārbaudē.       

Komisija var apturēt maksājumus, ja ir konstatēts būtisks trūkums saistībā ar uzraudzības sistēmas kvalitāti 
un uzticamību vai datiem par kopējiem un īpašiem rādītājiem.       

11. Ir noteikta skaidra pārskatatbildība par sniegumu. 
Ir izvirzīta prasība dalībvalstīm iesnieg Komisijai datus par sniegumu visu fondu programmu īstenošanā.       
Ir izvirzīta prasība dalībvalstīm sagatavot gada īstenošanas ziņojumus.       

Ir noteikts pienākums Komisijai sagatavot stratēģiskos ziņojumus.       

Ir nodrošināta snieguma datu tūlītēja un publiska pieejamība tiešsaistē.       
Komisijai ir pienākums skaidri apstiprināt tiešos rezultātus un koprezultātus, kas sasniegti programmas 
slēgšanas laikā. 
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1989.–
1993. g. 

1994.–
1999. g. 

2000.–
2006. g. 

2007.–
2013. g. 

2014.–
2020. g. 

2021.–
2027. g. 

12. Informācija par sniegumu tiek izmantota, lai veiktu korektīvas darbības un nodrošinātu atbalstu stratēģiskās plānošanas procesā. 
Informāciju par sniegumu ir paredzēts izmantot stratēģiskā līmeņa lēmumu pieņemšanā (termiņa 
vidusposma pārskatīšana). 

      

Informāciju par sniegumu ir paredzēts izmantot lēmumu pieņemšanā programmu līmenī (snieguma rezerve, 
termiņa vidusposma pārskatīšana un korektīvi pasākumi nepietiekama snieguma gadījumā). 

      

Komisija oficiāli apstiprina programmu darbības rezultātus.       
Uzraudzības komiteja oficiāli apstiprina programmu darbības rezultātus.        
Tiek organizēta ikgadēja Komisijas un dalībvalstu sanāksme, lai izvērtētu katras programmas darbības 
rezultātus.       

Principi, kas reglamentē novērtēšanu       

13. Lēmumu pieņemšanā tiek izmantoti programmu un politikas līmenī veiktu novērtējumu rezultāti. 
Komisijai ir pienākums veikt kohēzijas politikas tiesību aktu ex ante ietekmes novērtējumu.       

Dalībvalstīm ir pienākums veikt programmu ex ante novērtējumu.       
Dalībvalstīm ir pienākums veikt programmu termiņa vidusposma / starpposma novērtējumu, tostarp 
novērtējot to efektivitāti. 

      

Dalībvalstīm ir pienākums veikt programmu ex post novērtējumu.       
Komisijai ir pienākums veikt politikas / fondu termiņa vidusposma novērtējumu.       
Komisijai ir pienākums veikt politikas / fondu ex post novērtējumu.       

Transversālais princips       

14. Ciklā ir integrēts ilgtspējas princips, lai nodrošinātu publiskās intervences ilgāku efektivitāti. 
Vadošajām iestādēm ir pienākums, atlasot projektus, izvērtēt atbalsta saņēmēju spējās (finansiālās un 
administratīvās) turpināt projektus.       

Dalībvalstīm ir pienākums izvērtēt to, vai atbalsta saņēmējiem ir pietiekami resursi, lai segtu darbības un 
uzturēšanas izdevumus.       

Ir izvirzīta prasība vērienīgiem projektiem (>50 miljoni EUR) pievienot izmaksu un ieguvumu analīzi, kurā 
izvērtēta projektu finansiālā dzīvotspēja.       

Atbalsta saņēmējiem ir pienākums turpināt projektus (projektus / produktīvas investīcijas un infrastruktūras 
izmantošanu) vismaz piecus gadus.       

Ex ante nosacījumi vai veicinošie nosacījumi paredz to, ka stratēģiskais satvars nodrošina ieguldījumu 
ilgtspēju.       
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