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Datu pārredzamības iniciatīva un tās ietekme uz kohēzijas politiku 
___________________________________________________________________________________________ 

KOPSAVILKUMS  
 
Eiropas Komisija 2005. gada novembrī uzsāka Eiropas pārredzamības iniciatīvu (EPI), kas ir 
tās pārvaldības reformas stūrakmens.  EPI ir četras galvenās sastāvdaļas: (i) dokumentu 
pieejamība sabiedrībai; (ii) ētikas noteikumi un normas valsts amatpersonām; (iii) to 
pārstāvju interešu pārredzamība, kuri mēģina ietekmēt lēmumu pieņemšanu ES, un 
apspriežu pamatprasību ievērošana, kā arī (iv) pārredzamības palielināšana ES fondu 
izmantošanā.  
 
EPI mērķis ir uzlabot apspriežu un līdzdalības ES iestādēs kvalitāti. Augsta līmeņa 
pārredzamība tiek uzskatīta par nepieciešamu, jo: "pilsoņiem ir tiesības zināt, kā tiek 
izmantoti viņu maksātie nodokļi un kā politiskās iestādes īsteno tām uzticētās pilnvaras." 
EPI ir viens no veidiem, kā Komisija cenšas striprināt ES iestāžu uzticamību sabiedrības 
acīs. Pārredzamība līdz ar lielāku atklātību un pieejamību ir solis uz priekšu, lai pastiprinātu 
likumīgumu un demokrātiju Eiropā.  Padomes Regulā Nr. 1995/2006 ir norādīts, ka 
Komisija sniegs informāciju par budžeta fondu līdzekļu saņēmējiem un arī publicēs 
informāciju par saņēmējiem, kas iegūst līdzekļus saskaņā ar citiem pārvaldības veidiem.  
 
EPI ir ES pārvaldības plašākas vispārējas reformas neatņemama sastāvdaļa. Baltajā 
grāmatā par Eiropas pārvaldību 2001. gadā tika noteikts Eiropas pārvaldības jēdziens ar 
pieciem principiem: atklātību, līdzdalību, atbildību, efektivitāti un saskaņotību. Tie tiek 
uzskatīti par būtiskiem, lai pastiprinātu subsidiaritātes un proporcionalitātes principus. Šajā 
pašā nolūkā, lai uzlabotu pārvaldību visā Eiropā, Komisija publicēja paziņojumu par 
ieinteresēto pušu apspriedēm šīs politikas izstrādāšanai. Šajā paziņojumā ir sadaļa, kas 
veltīta apspriežu pamatprasībām.  
 
Zaļajā grāmatā "Eiropas pārredzamības iniciatīva", ar ko Komisija iepazīstināja 2006. gada 
3. maijā, ir ietverta EPI sistēma. Saskaņā ar Zaļo grāmatu Komisija ierosināja izveidot 
brīvprātīgu lobiju reģistru, kas būtu pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. Attiecībā uz 
apspriedēm Komisija iestājas par piecu kategoriju pamatprasībām: apspriežu procesa 
skaidru saturu, apspriedēm ar mērķa grupām, publicēšanu, līdzdalības grafiku, 
apstiprināšanu un atgriezenisko saiti.  
 
Attiecībā uz struktūrfondu un kohēzijas fonda līdzekļu saņēmēju pārredzamību 
visbūtiskākās regulas ir Padomes Regula Nr. 1083/2006 un īstenošanas Regula 
Nr. 1828/2006. Padomes Regulas Nr. 1083/2006 69. pants paredz, ka "dalībvalsts un 
darbības programmas vadošā iestāde nodrošina informāciju par darbībām un līdzfinansētām 
programmām un to publicitāti. Informācijas mērķauditorija ir Eiropas Savienības pilsoņi un 
atbalsta saņēmēji, lai uzsvērtu Kopienas nozīmi un nodrošinātu fondu atbalsta 
pārskatāmību".  
 
Publiskas informācijas sniegšana par ES fondu līdzekļu saņēmējiem ir EPI stūrakmens. Tā 
kā struktūrfondi un kohēzijas fonds tiek īstenoti saskaņā ar "dalītu pārvaldību", īstenošana 
notiek partnerībā ar dalībvalstīm. Saskaņā ar dalītas pārvaldības pieeju Komisija uztic 
dalībvalstīm īstenot īpašas programmas valsts līmenī. Informācija par ES fondu līdzekļu, 
kas piešķirti partnerībā ar dalībvalstīm, saņēmējiem tiek pārvaldīta dalībvalsts līmenī; tās 
atklāšanas veids ir dalībvalstu ziņā. Līdz ar to informācijas atklātība dažādās dalībvalstīs 
būtiski atšķiras, un precīza Kopienas līmeņa pienākuma trūkums šobrīd apgrūtina pilnīga un 
salīdzināma scenārija iespējamību attiecībā uz katru programmu vai projektu katrā 
dalībvalstī.  Dažas valstis pieņem ierobežojošu pieeju publicitātei, un bieži tā iemesls ir 
valsts tiesību akti vai datu aizsardzības prakse, tradīcijas, kultūras uztvere un jutīgums. 
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B Politikas departaments: strukturālā un kohēzijas politika 
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Tomēr viens no kopīgajiem elementiem ir obligātā prasība ik gadu publicēt saņēmēju 
sarakstu, tostarp saņēmēja vārdu, darbības veidu un saņēmējam izmaksātā publiskā 
fiansējuma apjomu. Tie ir saistoši noteikumi, ko paredzējusi Komisija, vienojoties ar 
dalībvalstīm.   
 
Komisijas Regulas Nr. 1828/2006 sadaļā "Informācija un publicitāte" ir sīki noteikti 
publicitātes prasību aspekti.  (Darbības programmas) vadības iestādei vai dalībvalstij ir 
jāsagatavo sabiedrības informēšanas plāns, kas attiecas uz visām darbības programmām, 
kuras finansē no struktūrfondiem. Plānā ir jāiekļauj Eiropas kohēzijas politikas visu tiešo 
saņēmēju saraksts.  
 
Īstenošanas Regula Nr. 1828/2006 prasa izveidot Kopienas saziņas darbinieku tīklu. Ņemot 
to vērā, ERAF vajadzībām tika izveidots INFORM tīkls – informācijas un saziņas platforma 
(pieejams reģionālās politikas tīmekļa vietnē INFOREGIO) –, bet Eiropas struktūrfonda 
vajadzībām Nodarbinātības ģenerāldirektorātā tika izveidots INIO tīkls.  
 
Šajā pētījumā tika veikta analīze par šīm divām tīmekļa vietnēm. Galvenie secinājumi bija 
šādi: 
 
• informāciju nodrošina dalībvalstis atsevišķi par ESF un ERAF/KF, un ar šiem abiem datu 

kopumiem var iepazīties Nodarbinātības ģenerāldirektorāta un Reģionālās politikas 
ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnēs, kur divās interaktīvās kartēs ir tieša saite uz fondu 
līdzekļu saņēmēju sarakstu, kas atrodams dalībvalstu attiecīgajās valsts vai reģionālajās 
tīmekļa vietnēs. Par šīm saitēm un to saturu ir atbildīgas vienīgi dalībvalstis, un to 
pamatā ir informācija, ko sniegušas attiecīgās vadības iestādes; Līdz ar to Komisijas 
dienesti nav atbildīgi par to, vai sniegtā informācija ir precīza vai pilnīga; 

 
• reģionālajā līmenī atbilsme EPI saistībām bija apmierinoša. No 253 NUTS 2 Eiropas 

reģioniem attiecīgi 72 % un 78 % sniedz obligāto informāciju, kas ir vajadzīga attiecībā 
uz ESF un ERAF /KF. Tomēr tas, cik sīka ir informācija un kā tā tiek izklāstīta, būtiski 
atšķiras dažādos reģionos. Atšķirības attiecas uz obligātās papildu informācijas 
sniegšanu un to, kāda veida informācija tiek izpausta; 

 
• attiecībā uz datu pieejamību un to, kā tos izvieto tīmekļa vietnēs, var secināt, ka dati ir 

vienkārši pieejami, un ir nepieciešami tikai divi klikšķi tiešsaistes kartē, lai atvērtu 
saņēmēju sarakstu. No otras puses, ar dažiem izņēmumiem informācija tiek sniegta 
vienīgi attiecīgajās valstu valodās un atbilstīgi vietējai valūtai, līdz ar to datu 
salīdzināšana nav iespējama un trūkst visaptveroša kopēja skatījuma.  

 
Var secināt, ka EK līmenī EPI iesaistītais Reģionālās politikas ģenerālidektorāts un 
Nodarbinātības ģenerāldirektorāts aktīvi darbojas, lai nodrošinātu pārredzamību. Lai gan 
rezultāti ir atšķirīgi dažādās dalībvalstīs, tie tomēr ir atkarīgi ne vien no valstu, bet arī no 
reģionu administratīvajām tradīcijām. Šajā sakarībā iebildumus var izteikt vienīgi attiecībā 
uz to, ka plānošanas grafiks ir tikai sākumposmā, izdevumi ir bijuši nelieli, apņemšanos 
pagaidām ir maz un joprojām ir iespējami uzlabojumi pirms Komisijas pārbaudes jūnijā. 
Veicinot EPI, saistībā ar iniciatīvu tiek izmantoti INIO un INFORM informācijas tīkli, taču to 
apgrūtina tas, ka publicētie dati ir tikai orientējoši. Risinājums varētu plašākas apspriedes, 
izmantojot jau izveidotos kanālus (jo īpaši Uzraudzības komiteju), lai panāktu lielāku 
pārredzamību apspriedēs.  
 
Saistībā ar dalīto pārvaldību ir īpaši interesanti uzzināt, cik lielā mērā EPI principi ir 
piemēroti, izveidojot un īstenojot struktūrfondus un kohēzijas fondu dalībvalstu līmenī, kādi 
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panākumi ir gūti, kādas ir vājās vietas un ierobežojumi un ko iespējams mācīties, lai 
turpmāk stiprinātu šo iniciatīvu.  
 
Šā pētījuma nolūkā tika veiktas vairākas gadījumu izpētes dažādos Eiropas Savienības 
reģionos. Šo reģionu vidū bija Somija (ziemeļi), Itālija (dienvidi), Nīderlande (rietumi) un 
Polija (austrumi). EPI principi, kas tika piemēroti struktūrfondu īstenošanā šajās valstīs, ir 
apspriesti no dažādiem aspektiem un plašākā labas pārvaldības skatījumā, un saistībā ar 
konsultatīvo procesu izmantošanu programmu izstrādē. Interpretējot iegūtos datus, mēs 
neapgalvojam, ka šo valstu pētījumi pilnībā atspoguļo visu ES, taču tie sniedz vērtīgu 
ieskatu EPI darbībā īstenošanas līmenī.  
 
Galvenās atziņas ir šādas: 
 
• Komisijas kompetence beidzas tur, kur sākas dalībvalstu kompetence: izmantojot 

INFORM/INIO tīklus, Komisija pieņem EPI veicinošu pieeju, nevis uzspiež noteikumus 
vadības iestādēm, savukārt dalībvalstis ir atbildīgas par publicēto datu precizitātes 
nodrošināšanu.  

 
• EPI ir neatkarīga no "uzticēšanās līgumiem" vai citiem finanšu kontroles un revīzijas 

veidiem.   
 
• Nepastāv juridiski šķēršļi, lai ievērotu EPI (obligātās) prasības. Neatbilstība EPI 

obligātajām prasībām attiecas tikai uz nelielu vadības iestāžu īpatsvaru un ir saistīta ar 
administratīvās veiktspējas nepietiekamību, nevis nevēlēšanos sniegt šādus datus. 
Sniegtie dati ir atšķirīgi, jo nav noteikta formāta. 

 
• Atsevišķas dalībvalstis, lai īstenotu EPI principus, izstrādā savas iniciatīvas, izveidojot 

prezentācijas tīmeklī un digitalizējot datubāzes, tostarp izveidojot digitālas kartes un 
paraugprakšu prezentācijas. 

• Atšķirības datu sniegšanā un to piekļuves nosacījumos neļauj veikt salīdzinājumus ES 
līmenī.  

 
• Lai gan ieinteresēto pušu iesaistīšanās programmu izstrādē ir plaši novērtēta, tā 

automātiski nenozīmē, ka tiek ņemtas vērā iespējamo saņēmēju intereses. Dažām 
programmu sastāvdaļām ir mazāks pieprasījums, nekā paredzēts. 

 
• Tiek gaidīts, ka noteikumu un procedūru vienkāršošana un risku samazināšana 

palielinās to pušu interesi par struktūrfondu programmām un līdzdalību tajās, kurām ir 
grūtības izpildīt administratīvās un finanšu prasības un nav īpašu zināšanu par ES 
subsīdiju noteikumiem. 

Darbības ziņā EPI ir saistīta ar saņēmēju saraksta publicēšanu. Pilnīga atbilsme EPI 
obligātajiem noteikumiem palīdzētu pastiprināt noteikumus un/vai sodus saistību 
nepildīšanas gadījumā un uzlabot koordināciju un atbalstu tām vadības iestādēm, kurām ir 
administratīvas grūtības nodrošināt atbilsmi.  
 
Vadības iestādes tiecas saistīt EPI ar komunikācijas plānu, kas ir neatņemama darbības 
plāna sastāvdaļa un ir iesniegts EK, lai saņemtu komentārus un apstiprinājumu. Šāda 
saikne tomēr nav oficiāli pausta Eiropas Savienības regulās un atstāj atklātu jautājumu par 
ETI darbības jomu un informēšanu darbības līmenī. 
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Mērķis, ko EPI mēģina sasniegt, nosakot obligātās prasības, tiks izpildīts, ja ES pilsoņi 
izmantos sniegtos datus. Lai tā notiktu, ir būtiski jāuzlabo sniegto datu noderīgums. Tas 
paredz uzlabojumus gan satura, gan izklāsta jomā, un ir nepieciešams:  
 
• papildus "obligātajai" informācijai sniegt arī citu būtisku informāciju. Dažas dalībvalstis 

jau eksperimentāli ir izveidojušas papildu informācijas laukus, piemēram: 
− visaptverošu kontaktinformāciju, jo īpaši lokalizāciju (piemēram, izmantojot pasta 

indeksu); 
− apstiprinātu projektu kopsavilkumus, darbības jomu, ko, iespējams, klasificē 

saskaņā ar vienotu nomenklatūru, atbalsta veidus (aizdevumus, dotācijas, riska 
kapitālu utt.); 

− projekta partneru aprakstu (juridiskais statuss, lielums utt.); 
− iesniegšanas klasifikāciju un pieteikumu uzskaitījumu utt.; 

 
• padarīt dalībvalstu dažādās datubāzes meklējamas un savietojamas, lai sniegtie dati 

ļautu noskaidrot ES līmeņa perspektīvu, tajā pašā laikā saglabājot to vietējo 
nozīmīgumu. Šajā sakarībā īpaši nozīme ir:  
− valodas jautājumam; visos gadījumos būtu jāizmanto dubultā versija – angļu valodā 

un vietējā valodā; 
− tehniskām procedūrām, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu programmatūras 

savietojamību, datubāžu sistemātiskai digitalizācijai, digitālajām kartēm, kurās ir 
norādītas projektu vietas un tēmas. 

 
Turklāt EPI arī varētu norādīt optimālos apstākļus, lai nodrošinātu datu pasniegšanas 
pilnīgu pārredzamību. Viena no iespējām būtu izstrādāt vadlīnijas tīmekļa dizainam un 
saturam un paraugprakšu prezentācijai, nodrošināt projektu kopsavilkumus, digitālās 
kartes un cita veida informāciju, kas uzlabo struktūrfondu pārredzamību un parāda 
sasniegtos rezultātus. Lai nodrošinātu ES līmeņa skatījumu attiecībā uz sniegtajiem datiem, 
būtu ieteicamas divas versijas (vietējā valodā un angļu valodā) un tehniskas procedūras, 
kas nodrošina dalībvalstu dažādu datubāžu savietojamību.  
 
Darbības ziņā programmas vadības līmenī EPI nesniedzas tālāk par saņēmēju saraksta 
publicēšanu. Tādēļ to uzskata par administratīvu atbilsmi noteikumiem, kas paredz tiesības 
uz ES līdzekļiem, nevis pamatprincipu. Pārredzamība un laba pārvaldība konceptuāli varētu 
būt ciešāk saistītas, kā arī transversāli un vadoši principi programmu izstrādē.  
 
Lai veicinātu labas pārvaldības principus kohēzijas politikas īstenošanā, viena no iespējām 
varētu būt "labas pārvaldības skenēšana" programmu formulēšanā. Mērķis ir nodrošināt 
katras programmas īstenošanas noteikumu un nosacījumu formulēšanu tā, lai procedūras 
būtu pārredzamas, iespējamiem saņēmējiem tiktu nodrošināta labāka piekļuve ES 
struktūrfondiem un dalībniekiem tiktu samazināts līdzdalības finanšu risks un 
administratīvais slogs. Sabiedrības informēšanas plāns, kas ietver EPI principus, varētu arī 
nodrošināt darbības kontekstu. 
 
Dažādu respondentu atsauksmes liecina, ka pastāv nepieciešamība vienkāršot noteikumus 
un nosacījumus un ierobežot finanšu risku dalībniekiem, kas ir līdzekļu saņēmēji, un tajā 
pašā laikā ir jāsaglabā kontrole un pārbaudes, kā tiek tērēti fondu līdzekļi. Apspriešanās ar 
iesaistītajām pusēm, kas jau sniedz ieguldījumu struktūrfondu programmās, un 
starpniecības un veicināšanas struktūru un (iespējamo) saņēmēju lietotāju aptaujas, 
izmantojot augšupēju procesu, sniegs plašāku ieskatu, kādas ir vājās vietas un 
ierobežojumi līdzdalībai programmās. Šādam apspriežu procesam var piešķirt lielu 
nozīmīgumu, un tas var sniegt pienācīgu atgriezenisko saiti par to, kas ir darīts attiecībā uz 
ieteikumiem.  
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Vienlaikus plašākas apspriedes, izmantojot jau tradicionālos kanālus (jo īpaši Uzraudzības 
komiteju), var sniegt ieguldījumu, lai panāktu augstāka līmeņa apspriežu pārredzamību.  
 
Daži no būtiskākajiem ierosinājumiem, kā uzlabot pārredzamību kohēzijas politikā: 
• vairāk atklātības un plašāka atgriezeniskā saite attiecībā uz projektu peiteikumu 

novērtēšanas un līgumu apspriešanas rezultātiem, atteikuma iemesli un pārskatīšanas 
iespējas nodrošināšana; 

• administratīvo un finanšu procedūru vienkāršošana; 
• finanšu riska ierobežošana saņēmējiem.  
 
Līdz ar to lielāka pārredzamība varētu veicināt labas pārvaldības mērķa sasniegšanu 
projektu vadībā. Tiek gaidīts, ka noteikumu un procedūru vienkāršošana un risku 
samazināšana palielinās to pušu līdzdalību struktūrfondu programmās, kurām pašlaik ir 
grūtības izpildīt administratīvās un finanšu prasības un nav īpašu zināšanu par ES 
iepirkuma preocedūru. 
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