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ERP pasākumi saistībā ar Covid-19 pandēmiju 

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir veikusi vajadzīgos pasākumus, lai Covid-19 pandēmijas laikā turpinātu nodrošināt 
efektīvus publiskā sektora revīzijas pakalpojumus Eiropas Savienībā un savlaicīgi sagatavotu revīzijas ziņojumus, 
atzinumus un apskatus, ciktāl tas ir iespējams šajos sarežģītajos apstākļos. Mēs izsakām pateicību visiem, kas strādā, 
lai glābtu dzīvības un cīnītos pret pandēmiju Luksemburgā, ES un citur pasaulē. Esam apņēmušies atbalstīt 
Luksemburgas valdības sabiedrības veselības aizsardzības politiku. Mēs mazinām pašreizējās veselības krīzes ietekmi 
uz saviem darbiniekiem un esam ieviesuši aizsardzības pasākumus, lai viņus un viņu ģimenes pakļautu pēc iespējas 
mazākam riskam. 

Preses relīze 
Luksemburgā, 2020. gada 16. aprīlī 

ES kohēzijas politikas īstenošanas izmaksas ir 
salīdzinoši zemas, taču ar vienkāršošanu panākto 
ietaupījumu izvērtēšanai nepietiek informācijas  
Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondi) ir galvenā nozīme ES investīciju politikā, 
taču to īstenošana rada administratīvas izmaksas. Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā teikts, ka šīs 
administratīvās izmaksas ir relatīvi zemas salīdzinājumā ar līdzīgām izmaksās ES un starptautiski 
finansētās programmās. Tomēr par izmaksām savāktie dati nebija pietiekami, lai izvērtētu 
ES kohēzijas politikas finansēšanas noteikumu vienkāršošanas ietekmi.  

ES kohēzijas politikas mērķis ir samazināt atšķirības reģionu attīstībā, pārstrukturēt rūpnieciskās 
lejupslīdes reģionus un veicināt pārrobežu sadarbību Eiropas Savienībā. Izdevumi šajā jomā veido 
aptuveni 37 % no kopējiem ES budžeta izdevumiem, un 2014.–2020. gada periodā tie bija 
352 miljardi EUR. 

Kohēzijas politiku īsteno ar darbības programmu starpniecību, ar kuru saskaņā Komisija pieņem 
dalībvalsts priekšlikumu par to, kā tiks izlietoti programmai piešķirtie ES un valsts līdzekļi. Faktiskā 
pārvaldība un kontrole tad ir deleģēta dalībvalsts iestādēm. Dalībvalstis var lūgt finanšu atbalstu no 
ES budžeta kā “tehnisko palīdzību” visām darbībām, kas vajadzīgas programmas īstenošanai, tostarp 
vajadzīgajām personāla izmaksām. 
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“Informācijai par ES finansēto programmu administratīvajām izmaksām ir jābūt izsmeļošai un 
publiski pieejamai, lai demonstrētu mūsu iedzīvotājiem, ka rīcībpolitikas tiek īstenotas efektīvi,” teica 
par šo revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Pietro Russo. “Mūsu konstatējumi un 
secinājumi attiecas uz 2021.–2027. gada plānošanas periodu, kā arī uz pārvaldības un kontroles 
sistēmu efektivitātes palielināšanu dalībvalstīs”. 

Revidenti konstatēja, ka ES kohēzijas politikas fondu īstenošanas izmaksas ir salīdzinoši zemākas 
nekā Eiropas un starptautiskā līmenī finansētām programmām. Tomēr viņi secināja, ka Komisija šīm 
izmaksām pakārtotos datus nebija savākusi pilnīgā, konsekventā un saskanīgā veidā, tāpēc bija grūti 
tos izmantot, piemēram, lai izvērtētu ES noteikumu vienkāršošanas ietekmi uz programmu 
īstenošanas administratīvajām izmaksām. Piemēram, attiecībā uz 2014.–2020. gada periodu 
Komisija aprēķināja, ka vairāku vienkāršošanas pasākumu ieviešanai būtu jāsamazina 
administratīvās izmaksas. Turpretim ERP veiktajā apsekojumā dalībvalstis pauda viedokli, ka tās 
sagaida izmaksu palielināšanos. saistībā ar to revidenti atzīmē, ka aplēstie izmaksu ietaupījumi, kas 
panākti ar vienkāršošanas pasākumiem, 2014.–2020. gada un 2021.–2027. gada periodiem var 
netikt panākti, jo galīgā ietekme lielā mērā ir atkarīga no valstu vai reģionu administratīvās prakses.  

Revidentu ieteikums Komisijai bija turpmākos iespējamos ietaupījumus identificēt, izvērtējot 
administratīvās prakses veidus dalībvalstīs un ciešā sadarbībā ar tām, un veikt pēcpārbaudes 
pasākumus, vai aplēstie izmaksu ietaupījumi ir īstenojušies. 

 

Piezīmes izdevējiem  
Kohēzijas politika ir strukturēta atbilstīgi trim no pieciem Eiropas strukturālajiem un investīciju 
fondiem (ESI fondi): Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Kohēzijas fonds (KF) un Eiropas 
Sociālais fonds (ESF). Šie trīs fondi tiek pārvaldīti ar kopīgiem noteikumiem, ievērojot izņēmumus, 
ko paredz īpašā regula, kas reglamentē katru fondu. 2014.–2020. gada plānošanas periodā ir 
391 darbības programma. Šīs darbības programmas joprojām tiek īstenotas. 

ERP regulāri pārbauda kohēzijas politiku. Starp mūsu nesenākajām publikācijām par šo tēmu ir 
Apskats Nr. 03/2019 “Kohēzijas politikas līdzekļu piešķiršana dalībvalstīm 2021.–2027. gadā” un 
Apskats Nr. 08/2019 “Rezultātu sasniegšana kohēzijas jomā”. 

Īpašais ziņojums Nr. 07/2020 “Kohēzijas politikas īstenošana: salīdzinoši zemas izmaksas, taču 
nepietiek informācijas, lai izvērtētu ietaupījumus, kas panākti ar vienkāršošanu” ir publicēts 
ERP tīmekļa vietnē 23 valodās.  

 

Saistībā ar šo ziņojumu preses pārstāvjus lūdzam sazināties ar 
Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu - Tālr.: (+352) 4398 45 547 / Mob. tālr.: (+352) 
691 553 547.  
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