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Preses relīze 
Luksemburgā, 2021. gada 29. aprīlī 

Eiropas Savienības kohēzijas politikas finanšu 
instrumenti: redzami slēgšanas laikā veikto 
pārbaužu rezultāti 
Dalībvalstīs 2007.–2013. gada ES kohēzijas politikai tika izmantoti vairāk nekā 1000 finanšu 
instrumentu. Eiropas Revīzijas palātas (ERP) jaunajā, šodien publicētajā īpašajā ziņojumā 
teikts, ka ir veikti nepieciešamie pasākumi, lai pārbaudītu izdevumu attiecināmību slēgšanas 
laikā. Pārbaudes ir devušas jūtamus rezultātus, lai gan arī pieļautas dažas kļūdas – turklāt 
viena liela – netika atklātas. Taču kopumā revidenti atzīmē, ka lielākā daļa 2007.–2013. gada 
periodā sastapto problēmu ir atrisinātas. 

Dalīti pārvaldītie finanšu instrumenti (FISM) bija salīdzinoši jauna, bet svarīga ES kohēzijas 
politikas finansēšanas metode 2007.–2013. gada plānošanas periodā. To ieguldījumi sasniedza 
16,4 miljardus EUR, no kuriem 11,3 miljardus EUR veido ES līdzfinansējums ar Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālais fonda (ESF) starpniecību. Attiecināmības pārbaudēm 
slēgšanas laikā būtu jānovērš īstenošanā konstatētās kļūdas un nepilnības. Taču šis process 
aizņem ilgu laiku – septiņus gadus pēc 2007.–2013. gada plānošanas perioda beigām 
apstiprināšanas darbs joprojām turpinās.  

“Sākotnēji varētu šķist, ka tagad publicēt revīzijas ziņojumu par 2007.–2013. gada periodu nav 
aktuāli,” teica par šo ziņojumu atbildīgais ERP loceklis Ladislav Balko. “Tā kā finanšu 
instrumentiem ir arvien lielāka nozīme ES kohēzijas politikā, mūsu secinājumi gaidāmajam 
2014.–2020. gada slēgšanas procesam ir savlaicīgi un būtiski.” 

Eiropas Komisijas sniegtie norādījumi bija savlaicīgi un piemēroti. Tas bija īpaši noderīgi, ņemot 
vērā to, cik īsi bija FISM 2007.–2013. gada noteikumi tiesību aktos. Turklāt revīzijas iestāžu 
pārbaudes kopumā darbojās. Toties ierobežotās pilnvaras attiecībā uz EIB grupas pārvaldītajiem 
instrumentiem nozīmēja to, ka revīzijas iestādēm bieži vien bija pilnībā jābalstās uz EIB grupas 
ārējā novērtētāja (ierobežotajiem) ziņojumiem. 

Vairāk nekā 80 % kohēzijas darbības programmu ar FISM līdz 2020. gada beigām bija pilnībā 
slēgtas. Komisija tās detalizēti izskatīja. Galu galā tās slēgšanas darba rezultāti varēja novest līdz 
korekcijām vairāk nekā 270 miljonu EUR apmērā. Taču ES revidenti atzīmē, ka lielākajai viņu 
konstatētajai kļūdai netika piemērotas nekādas korekcijas. Komisija uzskatīja, ka izdevumi 
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139 miljonu EUR apmērā no tiem FISM, ar no atbalstīja Spānijas MVU, bija attiecināmi, kaut arī 
80 % no līdzekļiem tika piešķirti lielākām korporācijām (dažas no tām ir pat publiski kotētas). 

Lielākā daļa 2007.–2013. gada periodā konstatēto trūkumu ir novērsti 2014.–2020. gada 
periodā. Norādījumi tika vēl vairāk paplašināti, un kohēzijas politikas noteikumu tiesību aktos ir 
desmitreiz vairāk. Ir veikti pasākumi, lai revīzijas iestāžu pilnvarās novērstu ierobežojumus 
attiecībā uz EIB pārvaldītajiem instrumentiem. Turklāt ir mazāka iespēja, ka 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā varētu parādīties problēmas saistībā ar instrumentu attiecināmību mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem, ņemot vērā, ka tika ieviesti īpaši fondi. 

Revidenti tomēr brīdina par neatrisinātajām problēmām un neskaidrībām, kas varētu kavēt 
2014.–2020. gadā izmantoto finanšu instrumentu efektīvu slēgšanu. Tādēļ tie iesaka Eiropas 
Komisijai sniegt konsultācijas par revīzijās visbiežāk neatklātajām kļūdām. Revidenti arī lūdz 
Komisijai nodrošināt valsts revīzijas iestādes ar skaidriem norādījumiem par to, kā gūt pārliecību 
par finanšu instrumenta izdevumu attiecināmību slēgšanas laikā. 

 

Vispārīga informācija  

Finanšu instrumenti ir alternatīva tradicionālajām dotācijām, jo tie nodrošina atmaksājamu 
finansiālo atbalstu. Tie galvenokārt ir aizdevumi, garantijas, kapitāla un kvazikapitāla ieguldījumi, 
kas izstrādāti tā, lai būtu apgrozāmi – līgumā noteiktā atmaksāšanas perioda beigās līdzekļi ir 
atkārtoti jāiegulda līdzīgiem mērķiem, lai maksimāli palielinātu publisko investīciju ietekmi. Kopā 
2007.–2013. gada perioda beigās 25 dalībvalstīs bija izveidoti 1058 dalīti pārvaldīti finanšu 
instrumenti. 

Īpašais ziņojums Nr. 06/2021 “Kohēzijas politikas finanšu instrumenti 2007.–2013. gada perioda 
slēgšanas laikā: pārbaudes darbam kopumā ir labi rezultāti, tomēr palikušas dažas kļūdas” ir 
pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās.  
Pēdējo gadu laikā ERP ir publicējusi vairākus revīzijas ziņojumus par ES finanšu instrumentiem, 
tostarp īpašo ziņojumu Nr. 19/2016 “ES budžeta izpilde, izmantojot finanšu instrumentus, – gūtā 
pieredze 2007.–2013. gada plānošanas periodā”, īpašo ziņojumu Nr. 36/2016 “Novērtējums par 
2007.–2013. gada kohēzijas un lauku attīstības programmu slēgšanas kārtību” un īpašo ziņojumu 
Nr. 17/2018 “Komisijas un dalībvalstu darbības 2007.–2013. gada plānošanas perioda 
programmu pēdējos gados palielināja līdzekļu apguvi, bet nepietiekami koncentrējās uz 
rezultātiem”. 
Šovasar mēs plānojam publicēt revīzijas ziņojumu par to, kā Komisija ziņo par likumību un 
pareizību kohēzijas izdevumos.  

Ar īpašajiem ziņojumiem ERP iepazīstina Eiropas Parlamentu un ES Padomi, kā arī citas 
ieinteresētās personas, tostarp valstu parlamentus, nozaru ieinteresētās personas un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjus. Lielākā daļa no mūsu ziņojumos iekļautajiem ieteikumiem tiek īstenota. 

Preses pārstāvjus lūdzam sazināties ar 

ERP preses birojs: press@eca.europa.eu  
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu - Mob. tālr.: (+352) 691 551 502 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu - Mob. tālr.: (+352) 691 553 547 
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