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KOPSAVILKUMS 
 

Sākoties kohēzijas politikas 2014.–2020. gada plānošanas periodam, dalībvalstis bija 

nonākušas partnerības nolīgumu un darbības programmu sagatavošanas noslēguma 

posmā. 2014.–2020. gada plānošanas perioda jauninājumi paredz dažādu partneru ciešāku 

sadarbību dalībvalstīs un labāku koordināciju starp ES, valstu un reģionālām intervencēm. 

Prasība vienlaikus izstrādāt partnerības nolīgumus un darba programmas ir ievērojams 

administratīvās darbības spēju pārbaudījums. Zems līdzekļu apguves līmenis, kā arī 

termiņa vidusposma novērtējumi 2007.–2013. gada plānošanas periodā jau liecināja par to, 

ka daudzās dalībvalstīs ir nepieciešams būtiski uzlabot administratīvās darbības spējas. 

Jēdziens „administratīvās darbības spējas” attiecas uz daudziem un dažādiem pārvaldības 

līmeņiem un jautājumiem, tostarp gan uz cilvēkresursu pārvaldību, gan arī uz valstu un 

reģionālo tiesisko regulējumu un procesiem. 

 

Šā pētījuma mērķis ir parādīt, ko dalībvalstis ir iemācījušās no līdzšinējās pieredzes un kā 

administratīvās darbības spēju uzlabošana ļauj vienkāršāk un labāk sagatavoties 2014.–

2020. gada plānošanas periodam. Četrpadsmit izpētītajos piemēros aprakstīts pašreizējais 

administratīvo sistēmu sagatavotības līmenis Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Bulgārijā, 

Čehijas Republikā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Itālijā, Luksemburgā, Polijā, Somijā, 

Ungārijā, Vācijā un Zviedrijā. Dažos izpētītajos piemēros aplūkotas konkrētas darbības 

programmas, savukārt citos sniegts pārskats par stāvokli attiecīgajā dalībvalstī kopumā. 

Jāatzīmē, ka piemēru izpēte veikta, pamatojoties uz pētījuma izstrādes brīdī pieejamo 

informāciju un dokumentiem, kā arī intervijām ar attiecīgajām iestādēm. Sagatavošanās 

posmā 2014.–2020. gada periodam bija vērojams, ka vienā un tajā pašā dalībvalstī var 

pastāvēt dažādi informācijas līmeņi. Situācijās, kad viedokļus pauž atšķirīgas ieinteresētās 

personas, iespējams vienprātības trūkums — pat tad, ja runa ir par vienu un to pašu 

dalībvalsti. Turklāt arī aptaujāto iestāžu vēlme ievērot diskrētumu var būt iemesls viedokļa 

nepaušanai. Izpētītajos piemēros ir analizēti trīs nozīmīgi aspekti: pašreizējais stāvoklis 

plānošanā, administratīvās darbības spēju pašreizējā sagatavotības pakāpe un dažādu 

parametru (piemēram, darbības programmu skaita izmaiņu, kā arī pārvaldībā un īstenošanā 

iesaistīto partneru skaita un tematiskās koncentrācijas izmaiņu) ietekme uz administratīvās 

darbības spējām. 

 

Pašreizējais stāvoklis plānošanā 

Kopumā raugoties, partnerības process ir bijis ilgs un sarežģīts, un tajā meklēts līdzsvars 

starp augšupēju un lejupēju pieeju. Dažās valstīs partnerības process ļāvis īstenot 

institucionālas reformas un mainīt izpratni par darbības programmu struktūru. Tā kā ir 

ieviestas jaunas darbības programmas, ko var vienlaikus finansēt no vairākiem fondiem, 

darbības programmu kopējais skaits ir samazinājies. Partnerības procesa nostiprināšana 

dalībvalstīs principā ir uztverta labvēlīgi, tomēr kritizētas ieinteresēto personu dažādās 

intereses un sarežģītā lēmumu pieņemšanas procedūra.  

 

Iestāžu ieilgušo sarunu dēļ tiesiskais regulējums stājās spēkā tikai 2013. gada decembrī, kā 

rezultātā plānošanas dokumentu izstrādē bija vērojama kavēšanās. Eiropas Komisijas 

iesaistīšanos dažas dalībvalstis vērtējušas atzinīgi, atzīstot, ka Eiropas Komisija piedāvājusi 

konstruktīvu atbalstu visā sagatavošanās procesā, savukārt citas dalībvalstis kritizējušas 

nekonsekvento informācijas apriti starp oficiālām un neoficiālām sanāksmēm un starp 

dažādām amatpersonām un dienestiem.  
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Administratīvās darbības spējas 

Kopumā raugoties, dalībvalstis turpmākajā darbā balstīsies uz līdzšinējā/-os plānošanas 

periodā/-os gūto pieredzi programmu pārvaldībā. Iespēja samazināt darbības programmu 

skaitu daudzās valstīs struktūras drīzāk padarīs sarežģītākas, nekā ļaus tās vienkāršot. No 

intervijās paustajiem izteikumiem var secināt, ka 2007.–2013. gadā administratīvās 

problēmas bija saistītas ar cilvēkresursiem (proti, izmaiņām personāla sastāvā), zināšanu 

un pieredzes trūkumu vai pienācīgas administratīvās sistēmas neesamību. Paredzams, ka 

izmaiņas personāla sastāvā sagādās problēmas arī turpmāk. Reaģējot uz finanšu un 

ekonomikas krīzi, dažas dalībvalstis ir pārveidojušas pārvaldes struktūru, lai kāpinātu 

efektivitāti un ietaupītu valsts finanšu resursus. Citās dalībvalstīs 2014.–2020. gada 

plānošanas procesā tika iesaistīts vairāk darbinieku, un cilvēkresursi finansēti, palielinot 

tehniskās palīdzības budžetus. 

 

Dažādu parametru ietekme uz administratīvās darbības spējām 

Dalībvalstu pašnovērtējumos darbības spēju efektivitāte vērtēta pozitīvi. Tomēr dalībvalstu 

pašnovērtējumi ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Komisijas izdarītajiem novērtējumiem. Šī 

atziņa pausta nostājas dokumentos, kuri izstrādāti, pamatojoties uz 2007.–2013. gada 

plānošanas periodā gūto pieredzi, un no kuriem izriet, ka minētajā laikposmā 

administratīvās darbības spēju ietekmējušas trīs vispārējas problēmas: institucionāla 

nestabilitāte, kas saistīta ar izmaiņām likumdošanā vai procedūrās vai ar organizatoriskiem 

pārveidojumiem, augsts kadru mainības līmenis vadošajās iestādēs un starpniekstruktūrās, 

kā arī ar apmācību un profesionālo prasmju pilnveidi saistīti trūkumi. Aplūkojot konkrētus 

pienākumus programmu vadības ciklā, administratīvās spējas īstenot kohēzijas politiku lielā 

mērā atšķiras gan starp valstīm, gan programmām. 

 

Paredzams, ka ESI fondu rezultatīva, efektīva pārvaldība būs viens no galvenajiem un 

sarežģītākajiem administratīvajiem uzdevumiem, un salīdzinājumā ar 2007.–2013. gada 

periodu administratīvās darbības spējām būs izvirzītas augstākas prasības. Šeit jāmin 

pastiprinātas ziņošanas prasības, jaunieviestais darbības rezultātu satvars un sākotnējās 

grūtības, kas būs saistītas ar jauno e-cohesion datu apmaiņas sistēmu ieviešanu un apguvi. 

Līdztekus joprojām norisinās administratīvo struktūru reforma, kura ietekmē iestādes, 

procedūras un cilvēkresursus. Citas grūtības saistītas arī ar ierobežotajiem personāla 

resursiem un mazākiem tehniskās palīdzības budžetiem, it īpaši ekonomikas krīzes 

apstākļos. kad publiskais finansējums ir samazināts. Dalībvalstīm ir iespēja 2014.–

2020. gada periodā ieviest vienkāršošanas pasākumus, un pētījumi liecina, ka vadošās 

iestādes ir apņēmušās uzlabot administratīvās darbības spējas, galvenokārt pievēršoties 

administratīvā sloga mazināšanai atbalsta saņēmējiem, kas tiks panākta, saskaņojot 

noteikumus starp prioritātēm vai tēmām, procesu un procedūru racionalizēšanai, ziņošanas 

prasību samazināšanai un datu pārvaldības uzlabošanai (tostarp izmantojot e-cohesion 

sistēmu). 

 

Ieteikumi 

Pētījumā sniegta virkne ieteikumu, kā nākotnē dažādos pārvaldības līmeņos uzlabot spējas 

plānot un īstenot ESI fondu izmantošanu. Raugoties no Eiropas Parlamenta perspektīvas, 

sevišķi būtiski ir tas, ka Parlamenta komitejām vairāk jāseko Eiropas Komisijas, komisāru 

un dalībvalstu ministru darbam attiecībā uz administratīvās darbības spēju jautājumu. Tas 

varētu izpausties kā Eiropas Komisijas regulāra atskaitīšanās Eiropas Parlamentam par 

Eiropas Komisijā jaunizveidoto administratīvās darbības spēju nodaļu lomu un par (dažu) 

dalībvalstu problemātiskākajām jomām, it īpaši par ex-ante nosacījumu izpildi, ar 

administratīvās darbības spējām saistīto rīcības plānu ieviešanu, darbības rezultātu satvaru 

un izpildes rezervi. Visbeidzot, ņemot vērā Eiropas Parlamenta iespēju prasīt citām 

iestādēm atskaitīties par paveikto, ir nepieciešams labāks ieskats administratīvās darbības 
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spēju noteicošajos faktoros dažādās dalībvalstīs. Eiropas Parlaments varētu iesaistīties šīs 

zināšanu bāzes veidošanā, rīkojot debates, atklātas uzklausīšanas un sagatavojot 

ziņojumus un pētījumus par darbības spēju jautājumiem 2014.–2020. gada programmu 

īstenošanas gaitā. 


