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KOPSAVILKUMS 

2011. gada 6. oktobrī Eiropas Komisija iesniedza regulu priekšlikumu kopumu kohēzijas 
politikas reformai pēc 2013. gada. Šā pētījuma mērķis ir kritiski novērtēt minētos 
priekšlikumus, ņemot vērā nesen veiktas izpētes rezultātus, politikas dokumentu 
pārskatīšanu un budžeta modelēšanu, un sniegt ieteikumus Eiropas parlamenta nostājai 
sarunās. Pētījuma ievaddaļā ir sīkāka informācija par pētījuma likumdošanas kontekstu, 
mērķiem, metodoloģiju un struktūru, savukārt sešās nodaļās ir apskatīti reformas 
priekšlikumi atbilstīgi galvenajiem tematiskajiem virzieniem.  
2. nodaļā ir apskatīti atbalsta piešķiršanas nosacījumi nākotnē un piešķiršanas 
scenāriji saskaņā ar ES kohēzijas politiku. Tajos izmantoti Eiropas Savienības Statistikas 
biroja 2012. gada februārī pieejamie dati. Reģionālās ekonomiskās izaugsmes tendences 
pārskata periodā un ES 27 vidējo rādītāju izmantošana ievērojami samazinātu iedzīvotāju 
skaitu, kuri mīt konverģences reģionos laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam. Jaunas 
pārejas posma reģiona definīcijas ieviešana arī izmainīs intervences pasākumu veidu, radot 
tādas teritorijas kategoriju, kurai sniedz atbalstu un kurā mīt vairāk nekā 11 % no ES 15 
dalībvalstu (pirms 2005. gada paplašināšanās) iedzīvotājiem. Kopumā var teikt, ka 
priekšlikumos par 2020. gada budžetu ir ieteikts neliels kohēzijas politikai paredzēto 
līdzekļu samazinājums. Tas lielā mērā tiek panākts, samazinot konverģences izdevumus, 
kaut arī konverģencei per capita paredzētie tēriņi varētu nedaudz palielināties, reģionālajai 
konkurētspējai un nodarbinātībai paredzētie izdevumi palielinātos būtiski gan absolūtā, gan 
per capita izteiksmē un pārejas posma reģioniem domāto līdzekļu apjoms palielināsies uz 
pusi. Atbalsta apjoms būtiski atšķirsies bijušajiem konverģences reģioniem, kas saņems 
vismaz divas trešdaļas no iepriekšējā piešķīruma summas, un citiem pārejas posma 
reģioniem, kuriem piešķiršanas mehānisms nav skaidri noteikts. Nosakot piešķiramās 
summas, vislielākā nozīme būs finansiāliem ierobežojumiem, it sevišķi attiecībā uz 
nabadzīgākajām dalībvalstīm. Šīm valstīm ierosinātais maksimālais apjoms ir ievērojami 
mazāks nekā laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam, un tas nelabvēlīgi ietekmēs valstis ar 
zemāku izaugsmi. 
3. nodaļā ir apskatīti Kohēzijas politikas mērķi. Komisija nav ierosinājusi būtiskas 
kohēzijas politikas mērķu izmaiņas. Jaunās Līgumā noteiktās saistības īstenot teritoriālu 
kohēziju tagad ir skaidrākas, taču tās joprojām ir neveikli formulētas, un visos regulu 
priekšlikumos īpaša uzmanība pievērsta stratēģijas „Eiropa 2020” tematiskajiem mērķiem. 
Politikas struktūras līmenī ir ierosināta mērķu racionalizācija, (pār)formulējot divus 
galvenos mērķus: ieguldījumi izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā visos reģionos un 
teritoriālā sadarbība. Šī vienkāršošana sekmē atbalstu, jo palīdz nošķirt politikas mērķus un 
dažādas atbalstāmo reģionu kategorijas. Tomēr attieksme pret mērķiem tiesību aktos ir 
pretrunīga un nekonsekventa, jo kopējos noteikumos nav skaidri formulēti dažādo fondu 
mērķi un dažādajās fondu regulās ar mērķiem saistītie termini („pamatuzdevums”, „mērķi” 
un „uzdevumi”) ir lietoti nekonsekventi. 
4. nodaļā ir aplūkota teritoriālā dimensija. Komisija ierosina īstenot saskaņotākus un 
konkrētajai vietai piemērotākus intervences pasākumus, izmantojot vietējo kopienu vadītus 
vietējās attīstības un saskaņotu teritoriālo ieguldījumu instrumentus, saskaņotu pieeju 
teritoriālajai attīstībai plānošanas procesā un stratēģiskāku pieeju teritoriālajai sadarbībai. 
Dalībvalstīs ir bažas par noteikumu lejupējo preskriptīvismu, jo īpaši par sagaidāmo visu 
teritoriālo instrumentu iekļaušanu partnerības līgumos un programmās un 5 % finansējuma 
norobežošanu pilsētu attīstībai. Papildu bažas rodas par saskaņotas teritoriālās pieejas 
īstenošanai vajadzīgo administratīvo veiktspēju. Vispārīgāk runājot, regulu projektu un 
kopējā stratēģiskā satvara spēcīgā tematiskā orientācija uz stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķiem rada pamatotas bažas par stratēģiskas pieejas zaudēšanu attiecībā uz teritoriālo 
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attīstību un kohēziju. Tematiskā orientācija uz stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem ir 
problemātiska arī attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi, jo attiecīgajās 
programmās bieži vien jārisina komplekss vajadzību un uzdevumu kopums, un nav 
skaidrības par to, kā teritoriālo sadarbību stratēģiski koordinēs partnerības līgumos un 
līgumos ar citām dalībvalstīm. 
5. nodaļā, kuras nosaukums ir „Stratēģiskā saskaņotība un plānošana”, lielākā 
uzmanība ir pievērsta priekšlikumiem par jaunu plānojuma satvaru un tematisko 
koncentrāciju. Komisija ir ierosinājusi kopēju stratēģisko satvaru, piedāvājot iespēju 
palielināt dažādu finansējuma avotu un ES politiku stratēģisko koordināciju. Tomēr minētā 
dokumenta politiskās saistības un leģitimitāti dalībvalstīs varētu mazināt tas, ja Padome un 
Eiropas Parlaments netiek oficiāli iesaistīti tā leģislatīvā pieņemšanā. Stratēģiskā plānošana 
tiek kritizēta, jo tai trūkst teritoriālās dimensijas un tā ir pārāk lielā mērā vērsta uz 
stratēģiju „Eiropa 2020”. Rodas bažas arī par pārmērīgu centralizāciju un līgumu slēgšanu, 
tostarp koordinētu mehānismu izmantošanu jomās, kurās ES kompetence ir neliela. Lai gan 
spēcīgi izteikta ir lielāka izdevumu koncentrācija, izdevumu ierobežošanas priekšlikumi gan 
fondu iekšienē, gan attiecībā uz vairākiem fondiem kopā ir sarežģīti un nekonsekventi, 
tādēļ dalībvalstis un citas ieinteresētās personas tos ir daudz kritizējušas par teritoriālo 
vajadzību nepietiekamu ņemšanu vērā.  
6. nodaļā aplūkota jaunā darbības rādītāju sistēma kā jaunās uz rezultātiem orientētās 
darba kārtības daļa. Ex-ante nosacījumi ir svarīgākais minētās sistēmas elements, bet tiem 
jābūt orientētiem uz efektivitātes uzlabošanu, saistītiem ar kohēzijas politikas 
ieguldījumiem, ierobežotiem skaita ziņā, jāievēro subsidiaritāte un jābalstās uz kopīgu un 
vienprātīgu vienošanos. Daži no ierosinātajiem vispārējiem nosacījumiem ir vairāk vērsti uz 
atbilstības nodrošināšanu citu ES politiku noteikumiem nekā programmas mērķu efektīvu 
sasniegšanu. Kohēzijas fonda makroekonomisko nosacījumu paplašināšana, tos attiecinot 
arī uz struktūrfondiem, nav pietiekami pamatota. 
Ar nosacījumiem cieši saistīti ir priekšlikumi par darbības rādītāju sistēmu un ar darbības 
rādītājiem saistīto rezervi. Ja mērķis ir uzlabot orientāciju uz rezultātiem, ir vajadzīgs 
skaidrāks uzsvars uz rezultātu rādītājiem, nevis izdevumiem vai paveikto, kā, šķiet, ir 
ierosināts regulā. Rodas arī jautājumi par darbības pārskatīšanas plānošanu, izpildes datu 
kvalitāti, metodoloģiskām problēmām paveiktā demonstrēšanā, kā arī vieglprātīgu 
attieksmi (kārdinājums noteikt viegli sasniedzamus mērķus). Uzraudzības sistēmas ir 
jāpielāgo šim rezultātu posmam. Ierosinātais ex-ante nosacījums attiecībā uz to, vai pastāv 
efektīva rezultštu rādītāju sistēma, būtu atzinīgi vērtējams, taču kopējiem ES līmeņa 
rādītājiem vajadzētu arī skaidri nošķirt īstenošanas un rezultātu rādītājus. Izvērtēšanas 
priekšlikumi paredz labu līdzsvaru starp nepieciešamību nodrošināt elastīgumu, lai 
novērtējumi tiek pielāgoti dalībvalstu vajadzībām, un prasību veikt novērtējumus attiecīgajā 
laikposmā, lai ņemtu vērā izdevumu efektivitāti. Varētu darīt vēl vairāk, lai nodrošinātu, ka 
visi novērtējuma ziņojumi ir savlaicīgi publiski pieejami visā ES.  
Tiesību aktu priekšlikumos par laikposmu no 2014. līdz 2020. gadam ir pastiprināti 
regulatīvie stimuli, kas tika noteikti dalībvalstīm iepriekšējā laikposmā no 2007. līdz 
2013. gadam saistībā ar to administratīvo spēju fondu izpildē stiprināšanu. Tomēr 
Komisijas koncepcijas projekts attiecībā uz to, kā šī spēja būtu mērāma, joprojām ir 
neattīstīts. 

Kopīgi rīcības plāni ir jauns uz paveikto orientēts instruments, kura pamatā ir uz 
rezultātiem balstīta pieeja izdevumu atlīdzināšanai. Lai gan ir virkne iespējamu problēmu, 
kas atspoguļo ar darbības rādītājiem saistītās rezerves problēmas, iniciatīva paredz 
pārbaudīt iespējas uzlabot programmu daļu orientāciju uz rezultātiem un tādēļ būtu 
jāveicina. Nākotnē ir nepieciešama sistemātiska uzraudzība un novērtējums, lai mācītos no 
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pieredzes un to izmantotu cita veida darbībās (piemēram, infrastruktūras atbalstam 
saskaņā ar ERAF). 

Visbeidzot, jautājums, kuram regulu projekti un nesenās diskusijas par reformu ir 
salīdzinoši maz pieskārušās, ir par to, kā vairot augsta līmeņa politiskās debates un 
pārskatatbildību par paveikto ES līmenī, jo īpaši Eiropas Parlamentam. Šo trūkumu ir 
ierosināts labot, ieviešot ES mēroga darbības pārskatatbildības sistēmu. 

7. nodaļā ir aplūkoti vienkāršošanas un nodrošinājuma priekšlikumi. Komisija ir 
īstenojusi ievērojamus centienus vienkāršot, integrēt un saskaņot sistēmas un noteikumus, 
jo īpaši ieviešot kopēju regulatīvu satvaru un prasības dažādiem fondiem. Citi pasākumi ir 
vairāk orientēti uz to, lai nodrošinātu likumību un pareizību. Kopumā galvenais tiesību aktu 
priekšlikumu mērķis ir panākt vienkāršošanu labuma saņēmējiem, taču vienlaikus 
vienkāršošana dalībvalstu vai reģionālo programmu pārvaldītājiem joprojām ir neskaidra. 
Problēmām, kas saistītas ar administratīvo procesu sarežģītību un kohēzijas politikas 
nepilnībām, nav vienkārša risinājuma, taču ir vairāk jālīdzsvaro (bieži vien konkurējošie) 
vienkāršošanas, nodrošinājuma un darbības rezultātu mērķi. Tiesību aktu priekšlikumiem 
un to grozījumiem jābalstās uz detalizētu ex-ante novērtējumu par pasākumu ietekmi un 
vienlīdz detalizētu un pastāvīgu uzraudzību un novērtējumu laikposmā no 2014. līdz 
2020. gadam. 
Pētījuma noslēdzošajā nodaļā ir apkopoti pētījuma secinājumi un izklāstīti politikas 
ieteikumi Eiropas Parlamenta nostājai.   
 Atbalsta piešķiršanas nosacījumi un piešķīrumi 

1. Eiropas Parlamentam vajadzētu aicināt Komisiju sniegt novērtējumu par atbalsta 
piešķiršanas nosacījumu vidusposma pārskatīšanas lietderību un iespējām risināt 
būtiskās nestabilitātes problēmu. 

2. Komisijai būtu jālūdz paskaidrot kritērijus finansējuma piešķiršanai pārejas posma 
reģioniem un vairāk attīstītiem reģioniem.  

3. Komisijai būtu jālūdz paskaidrot tās priekšlikumus par maksimālā apjoma 
noteikšanu un norādīt, kā tā plāno risināt problēmas saistībā ar maksimālā apjoma 
noteikšanas nelabvēlīgajām sekām.  

 Mērķi 

4. Eiropas Parlamentam būtu jācenšas ieviest konkrētus normatīvus precizējumus un 
grozījumus — ieviest jaunu, patstāvīgu sadaļu vai pantu kopējos noteikumos 
attiecībā uz „mērķiem”, kurā būtu noteikti katra VSS fonda mērķi, ieviest papildu 
punktu „definīcijās”, kurā būtu precizēti mērķi un/vai paskaidrota atšķirība starp 
jēdzieniem „pamatuzdevums”, „mērķi” un „uzdevumi” („mission, „objectives”, 
„goals”, „tasks”), un īstenot fondu regulās lietotās terminoloģijas standartizāciju, 
izvairoties no savstarpēji aizvietojamiem terminiem un nekonsekventa 
iepriekšminēto terminu un attiecīgo virsrakstu lietojuma. 

 
 Teritoriālā dimensija 

5. Eiropas Parlamentam būtu jācenšas stiprināt tiesību aktu projektu kopuma 
teritoriālo dimensiju. Kopīgajam stratēģiskajam satvaram būtu jāietver īpaša sadaļa 
(un apakšsadaļas katrā tematiskajā mērķī (VSS projekta I pielikums)) par teritoriālo 
dimensiju, kurā būtu noteikti teritoriālie principi, prioritātes un darbības, kā 
atskaites punktu izmantojot Teritoriālās attīstības programmu 2020. gadam un 
norādot galvenās saiknes starp šo programmu un stratēģiju „Eiropa 2020”; 
partnerības līgumos būtu stratēģiskā līmenī jānosaka, kā tie izmanto kohēzijas 
politikas pasākumus, lai realizētu teritoriālo potenciālu sasniegt stratēģijas 
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„Eiropa 2020” mērķus saskaņā ar Teritoriālās attīstības programmu un palielinātu 
teritoriālo kohēziju reģionālā, dalībvalstu un Eiropas mērogā. 

6. Darbības programmas īstenošanas ziņojumos būtu jāsniedz informācija par 
teritoriālo finansējuma sadalījumu reģionālā mērogā (t. i., NUTS III/IV reģionu 
robežās vai zemākajā līmenī, kurā dati par darbībām tiek automātiski savākti 
uzraudzības sistēmās) par katru programmas tematisko mērķi. 

7. Eiropas Parlamentam vajadzētu sekmēt to, ka reglamentējošajos noteikumos 
attiecībā uz partnerības līgumā paredzētiem konkrētiem teritoriāliem instrumentiem 
(14. pants) teritoriālo instrumentu izmantošanu padara par izvēles darbību saskaņā 
ar attiecīgo dalībvalstu pienācīgu pamatojumu, un nodrošināt elastīgākas iespējas 
dalībvalstīm to pieejā ilgtspējīgai pilsētu attīstībai, nosakot, ka finansējuma 
ierobežošanas apmērs būtu jāapspriež ar Komisiju, ņemot vērā dalībvalstu vajadzību 
pamatojumus, un ka prasītajam pilsētu sarakstam vajadzētu būt orientējošam. 

8. Regulās būtu jāparedz prasība vietējo kopienu vadītu vietējās attīstības un 
saskaņotu teritoriālo ieguldījumu instrumentu īstenošanu papildināt ar konkrētiem 
datiem partnerības līgumā un vēlāku ex-ante novērtējumu par atbilstošas 
administratīvās veiktspējas programmām. 

9. Regulās būtu jāparedz lielāka ETS programmu elastība attiecībā uz pasākumu 
tematisko orientāciju, vai nu palielinot iekļaujamo tematisko mērķu skaitu vai arī 
samazinot prasību koncentrēties uz noteiktu piešķirto līdzekļu procentuālo īpatsvaru 
(piemēram, 75 procenti). Turklāt būtu jāparedz to dalībvalstu partnerības līgumu 
koordinācijas mehānisms, kuras piedalās kopējā ETS programmā, piemēram, 
„teritoriāls protokols", kurā izklāstītas galvenās sadarbības prioritārās jomas un 
ņemtas vērā attiecīgās makroreģiona un jūras baseina stratēģijas. 

 Stratēģiskā saskaņotība un plānošana  

10. Kopējais stratēģiskais satvars būtu jāierosina Komisijai un jāapstiprina Padomei un 
Eiropas Parlamentam, apspriežoties ar Reģionu komiteju un Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteju, vēlams kā vispārējās regulas pielikums. 

11. Eiropas Parlamentam būtu jānodrošina, ka Līguma kohēzijas mērķi tiek pienācīgi 
atspoguļoti partnerības līgumos un rīcības programmās, tostarp „teritoriālajā” un 
„integrētajā” pieejā. Vispārējā regulā būtu skaidri jānosaka, ka partnerības līgumos 
un it īpaši darbības programmās visupirms jāparedz stratēģija, kā sasniegt ES 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju; to saturam būtu jāapliecina „teritoriāla” 
un „integrēta” pieeja un jāietver noteikumi, lai varētu pieņemt vairāku fondu 
programmas, ietverot visus VSS fondus, finansējuma pārdales maksimālā apjoma 
palielinājumu līdz vismaz 10 % un prioritārajiem virzieniem apvienot visu fondu 
dažādo mērķu ieguldījumu prioritātes. 

12. Ir svarīgi partnerības līgumos un darbības programmās novērst pārklāšanos un 
dublēšanos. Jāapsver, kurus elementus un informācijas veidus varētu iekļaut tikai 
programmās un vai Komisijas lēmuma darbības joma būtu jāsašaurina, to attiecinot 
tikai uz dažiem galvenajiem partnerības līgumu aspektiem, turklāt partnerības 
līgumu plānošanā un pieņemšanā būtu jāņem vērā teritoriālas īpatnības un 
pārvaldības kārtība, jo īpaši valstīs, kurās reģionālās attīstības kompetence ir daļēji 
vai pilnībā uzticēta reģioniem. 

13. Regulā būtu jāiekļauj noteikumi, ar ko dalībvalstīm un reģioniem prasa sniegt 
pamatojumu attiecībā uz visu VSS fondu pastiprināto tematisko orientāciju un 
paskaidrot, kā tas palīdzēs sasniegt lielāku kritisko masu izraudzītajiem ieguldījumu 
veidiem. Pamatojums būtu jāsniedz darbības programmās un sīkāk jāizvērtē ex-ante 
novērtējumos. 
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14. Eiropas Parlamentam vajadzētu pieprasīt, lai Komisijas ziņojumā par programmu 
sarunām un to rezultātiem būtu sniegta analīze par pastiprināto tematisko 
koncentrāciju visās dalībvalstīs un ES līmenī salīdzinājumā ar laikposmu no 2007. 
līdz 2013. gadam. 

15. ESF piešķīrumi būtu jānosaka, pamatojoties uz teritoriālo vajadzību un absorbcijas 
spēju pienācīgu analīzi un jāapspriež, panākot Eiropas Komisijas, dalībvalstu un 
reģionu vienprātību. 

 Darbības rādītāju sistēma 

16. Eiropas Parlamentam būtu jāatbalsta ex-ante nosacījumu ieviešana. Tomēr vājš 
makroekonomisko nosacījumu pamatojums no kohēzijas politikas viedokļa liek to 
pārskatīt. Ja plašāka politiskā spiediena dēļ tas nav izdarāms, makroekonomisko 
nosacījumu dēļ nebūtu jāizdara obligāti partnerības līgumu vai programmu grozījumi 
un tie būtu jāattiecina uz visiem maksājumiem no ES budžeta dalībvalstīm. 

17. Eiropas Parlamentam būtu jāatbalsta ierosinātā darbības rādītāju sistēma un ar tiem 
saistītā rezerve, ja vien tā ir piesaistīta rezultātiem, veikta tādā programmas 
īstenošanas posmā, kad var pamatoti sagaidīt būtiskus rezultātus, tai piemēro 
uzticamu uzraudzības informācijas un novērtēšanas metodoloģiju un to izmanto 
kvalitatīviem projektiem. Bez šiem nosacījumiem (jo īpaši attiecībā uz datiem) ar 
rezervi saistīto administratīvā darba apjomu ir grūti pamatot. 

18. Parlamentam būtu jāatbalsta Komisijas priekšlikumi par efektīvām, uz rezultātiem 
balstītām uzraudzības un izvērtēšanas sistēmām un jānodrošina, ka Padome sarunās 
nevājina statistikas sistēmu un rezultatīvo rādītāju ex-ante nosacījumus. Būtu 
jāatbalsta arī ierosinātā kopējo rādītāju izmantošana ES līmenī un programmām 
raksturīgo rādītāju izmantošana dalībvalstu līmenī, ja vien tiek nodrošināta 
konsekventa pieeja visiem fondiem. Eiropas Parlamentam būtu jāatbalsta Komisijas 
priekšlikumi par novērtējumu stiprināšanu un jācenšas panākt maksimālu 
pārredzamību un pieejamību visiem vērtēšanas rezultātiem, lai palīdzētu informēt 
lēmumu pieņēmējus. 

19. Komisijai būtu jāizstrādā efektīvi kritēriji un rādītāji, lai novērtētu un uzraudzītu 
administratīvās darbības un veiktspējas stāvokli un attīstību; šis ir ļoti svarīgs 
uzdevums, pirms 2014. gadā tiek uzsāktas nākamās kārtas programmas. 

20. Iniciatīva par kopīgo rīcības plānu būtu jāatbalsta, jo tā varētu sniegt nākotnē 
noderīgu izmēģinājuma pieredzi par to, kā uzlabot programmu daļu orientāciju uz 
darbības rezultātiem. 

21. Eiropas Parlamentam vajadzētu par prioritāru jautājumu izvirzīt ES mēroga darbības 
pārskatatbildības sistēmas izveidi attiecībā uz kohēzijas politiku, kura ietvertu 
ikgadēju Komisijas ziņošanu Parlamentam, ikgadējas debates Padomē, salīdzinošo 
izvērtēšanu jaunajā augsta līmeņa darba grupā un dalībvalstu izpildes ziņojumu 
pārorientēšanu uz rezultātiem. 

22. Ziņošanas mehānismu orientācija uz paveikto būtu jāpalielina: a) pārskatot 
Komisijas ikgadējo ziņojumu par kohēzijas politiku, lai lielāku uzmanību pievērstu 
jautājumiem par paveikto, b) nostiprinot un paredzot saistošus pienākumus attiecībā 
uz obligātajiem standartiem dalībvalstu izpildes ziņojumos (jānosaka minētajā 
regulā un Komisijas norādījumos par ziņojumu saturu), un c) palielinot 
pārredzamību ar normatīviem noteikumiem, kuros prasīts visus ikgadējos izpildes 
ziņojumus pilnā apjomā publicēt tiešssaistē līdz nākamā gada jūnijam. 
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23. Ņemot vērā to, ka Komisijas priekšlikumos liela uzmanība pievērsta administratīvu 
ietaupījumu rašanai labuma guvējiem, galvenajai Eiropas Parlamenta prioritātei 
attiecībā uz normatīvu grozījumu formulēšanu jābūt pārvaldības iestāžu ikdienas 
darba vienkāršošanai, tostarp saistībā ar dažādiem administratīviem nosacījumiem 
dalībvalstu un reģionālā mērogā. 

24. Izstrādājot Parlamenta nostāju, ir jāņem vērā reformas administratīvo izmaksu 
sistemātisks novērtējums. Lai to panāktu, Parlamentam jādara pieejami vai 
iespējami īsā laikā jāpublicē Komisijas ārējie pētījumi par administratīvajām 
izmaksām un regulāri būtu jāpasūta paveiktā darba kontroles pētījumi, lai periodiski 
novērtētu vienkāršošanas pasākumu ietekmi laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam. 

25. Vienkāršošanai vajadzētu būt galvenajai darbības pārskatatbildības sistēmas iezīmei. 
Ir vajadzīga strukturēta sistēma Komisijas ziņošanai Eiropas Parlamentam par 
vienkāršošanas pasākumu sekām un rezultātiem laikposmā no 2014. līdz 
2020. gadam. 

 


