
DT\861336LV.doc PE460.928v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Reģionālās attīstības komiteja

18.3.2011

DARBA DOKUMENTS
par struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļu apgūšanu — pieredze turpmākas 
ES kohēzijas politikas veidošanai

Reģionālās attīstības komiteja

Referents: Michael Theurer



PE460.928v01-00 2/9 DT\861336LV.doc

LV



DT\861336LV.doc 3/9 PE460.928v01-00

LV

Darba dokumentā īsumā izklāstīts ziņojuma mērķis un joma. Referents sniedz vispārīgu 
situācijas pārskatu, uzskaita līdzekļu apgūšanas problēmas un sniedz vairākus iespējamos 
risinājumus, kurus vajadzētu analizēt ziņojumā.  

1. Pamatinformācija

Kopš 1990. gadu beigām struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļu apgūšana tiek uzskatīta 
par galveno problēmjautājumu saistībā ar ES kohēzijas politikas īstenošanu. Daudzas 
dalībvalstis ir saskārušās ar grūtībām, apgūstot struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļus no 
ES budžeta, jo īpaši pirmajos gados pēc pievienošanās ES. Šajā INI ziņojumā vajadzētu 
apskatīt problēmas, to iemeslus un labāko praksi, kas novērota pašreizējā plānošanas periodā 
(2007.–2013. gads), un sniegt ieteikumus attiecībā uz nākotnes ES kohēzijas politiku.

2. Līdzekļu apgūšanas definīcija un konteksts

Referents uzskata, ka līdzekļu apgūšanas spēja parāda to, cik lielā mērā dalībvalsts no 
struktūrfondiem un Kohēzijas fonda piešķirtos līdzekļus spēj efektīvi un rentabli tērēt. Šī 
spēja ir nepieciešama, lai, izmantojot pieejamos ES fondu līdzekļus, sniegtu pēc iespējas 
lielāku ieguldījumu ekonomiskajā un sociālajā kohēzijā. No pieprasījuma viedokļa līdzekļu 
apgūšanas spēja ir projektu pieteikumu iesniedzēju faktiskā spēja izstrādāt pieņemamus 
projektus. No piedāvājuma viedokļa līdzekļu apgūšanas spēju var noteikt saskaņā ar trim 
galvenajiem faktoriem:

 Makroekonomiskā līdzekļu apgūšanas spēja, ko definē un mēra pēc IKP;
 Finansiālā līdzekļu apgūšanas spēja, ko definē kā spēju līdzfinansēt ES atbalstītās 

programmas un projektus, paredzēt un nodrošināt šo līdzfinansējumu daudzgadu 
budžetos un iegūt līdzfinansējumu no dažādās programmās un projektos iesaistītajiem 
partneriem;

 Administratīvā līdzekļu apgūšanas spēja, ko definē kā centrālo un vietējo valsts 
iestāžu spēju un prasmes laicīgi sagatavot programmas un atbilstošus projektus, 
pieņemt lēmumus attiecībā uz tiem, nodrošināt iesaistīto partneru koordināciju, ievērot 
administratīvās un atskaišu iesniegšanas prasības, finansēt un uzraudzīt programmu un 
projektu īstenošanu un novērst neprecizitātes.

Līdzekļu apgūšanas spēja nav noteikts rādītājs, bet gan mainīgs lielums. Dažādās dalībvalstīs 
tā ir ļoti atšķirīga, tādēļ ir nepieciešami individuāli risinājumi.

Tādēļ, lai sasniegtu mērķi apgūt pēc iespējas lielāku finansiālā atbalsta apjomu, ir 
nepieciešams nepārtraukts darbs no dalībvalstu puses un vietējā un reģionālā līmeņa 
administratīvo iestāžu iesaistīšanās katrā šī procesa posmā.

3. Līdzekļu apgūšanas līmenis pašreizējā plānošanas periodā

Turpmāk dokumentā sniegtie grafiki atspoguļo struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļu 
apgūšanas līmeni pašreizējā plānošanas periodā katrā valstī, kā arī kopīgos rādītājus 
salīdzinājumā ar iepriekšējo plānošanas periodu.
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2007.–2013. gada plānošanas perioda maksājumi uz 2011. gada 25. janvāri

Kohēzijas fonds

ERAF

ESF
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Starpposma maksājumi pa mēnešiem kopš 2009. gada

Visi kopējie maksājumi gadā
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Maksājumi pa plānošanas perioda gadiem

ERAF līdzekļi tikai 2000.–2006. gada plānošanas periodam
ERAF un Kohēzijas fonda līdzekļi 2007.–2013. gada plānošanas periodam

4. Līdzekļu apgūšanas problēmu iemesli

4.1. Sākotnējās problēmas plānošanas perioda sākumā

Dalībvalstīm bija grūti izpildīt atbilstības novērtēšanas procedūras attiecībā uz jauno vadības 
un kontroles sistēmu, kas paredzēta Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulā (EK) 
Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu. Tas noveda pie maksājumu kavēšanās, jo pirmo 
starpposma maksājumu saņemšanas priekšnoteikums bija sistēmas apstiprināšana no 
Komisijas puses. Turklāt vienlaicīgā divu plānošanas periodu (2000.–2006. gada un 2007.–
2013. gada plānošanas periodi) īstenošana arī tiek uzskatīta par ievērojamu slogu, kas 
pašreizējā plānošanas perioda sākumā izraisīja maksājumu kavēšanos.

4.2. Finansiālās problēmas

Globālās ekonomikas lejupslīdes ietekme daudzām dalībvalstīm radīja grūtības saistībā ar 
līdzekļu izmantošanu. Rezultātā sākās problēmas ar mērķu sasniegšanu, ar sagaidāmā 
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pieprasījuma izmaiņām un aizvien pieaugošiem valsts un vietējā finansējuma 
ierobežojumiem. Vēl sarežģītāk bija atrast pienācīgus projektu līdzfinansējuma avotus.

4.3. Normatīvās prasības

2007.–2013. gada plānošanas perioda regulējošie noteikumi kopumā sniedza lielāku 
skaidrību, salīdzinot ar iepriekšējo regulējuma versiju, taču turpmāki uzlabojumi vēl aizvien ir 
vajadzīgi. Dalībvalstu grūtības izpildīt normatīvās prasības cita starpā izraisīja arī 
neatbilstības jautājumi, jo dažos gadījumos EK prasības neatbilda pastāvošajiem valsts līmeņa 
noteikumiem, kurus nācās pārskatīt.

Turpmākās problēmas izraisīja kavēšanās izstrādāt un ieviest ES un valsts līmeņa noteikumus 
vai arī ar tiem saistītos norādījumus, kā arī trūkumi noteikumos vai neskaidri noteikumi. Būtu 
jāpieņem dažas jaunas normatīvās prasības, kurās tiktu ņemta vērā īstenošanas pieredze.
Turklāt grūtības ir radījusi arī atbilstības noteikumu definīcija. Dažās teritoriālās sadarbības 
rīcības programmās radās grūtības saistībā ar valsts līmeņa atbilstības noteikumu ievērošanu, 
jo atkarībā no iesaistīto dalībvalstu skaita ir jāievēro dažādu valstu noteikumi.

Ievērojama kavēšanās bija vērojama arī saistībā ar norādījumu tulkošanu un paskaidrojumu 
saņemšanu no Komisijas, piemēram, par ietekmes uz vidi novērtējumiem un izmaksu 
atbilstību. Jaunas grūtības radīja arī biežie valsts līmeņa prasību grozījumi un EK norādījumu 
nekonsekvence, jo ES iestādes finanšu plānošanas perioda laikā mainīja savu noteikumu 
interpretāciju.

4.4. Organizatoriskās prasības

Dalībvalstu grūtības saistībā ar organizatoriskajām prasībām izraisīja nepieciešamība veidot 
jaunas iestādes, nepietiekama funkciju nošķiršana starp valsts iestādēm, ar iestāžu hierarhiju 
saistītas problēmas un grūtības sadalīt pienākumus un atbildības jomas. Dažos gadījumos tika 
izveidots pārāk daudz organizāciju, un to funkcijas dublējās.

4.5. Cilvēkresursi

Vispārējā regula nenosaka nekādas īpašas prasības attiecībā uz vadības un kontroles prasību 
izpildei nepieciešamā personāla kvalitāti un kvantitāti. Ņemot vērā pieaugošās kontroles 
prasības, ievērojamas bažas raisa valsts un reģionālā līmenī strādājošo darbinieku ierobežotais 
skaits un nepietiekamā kvalifikācija. Tika novērotas arī grūtības ar darbinieku saglabāšanu.
Krīzes radītie ierobežojumi attiecībā uz valsts sektorā nodarbināto skaitu nozīmē, ka aizvien 
palielinās ārpakalpojumu piesaistīšanas apjomi. Darbinieku rotācija Komisijā rīcības 
programmas īstenošanas laikā varētu izraisīt izmaiņas atsevišķu noteikumu interpretācijā.

4.6. Informācijas tehnoloģiju sistēmas

Ievērojama kavēšanas bija vērojama saistībā ar grūtībām informācijas tehnoloģiju sistēmu 
izveidē, ar neskaidriem vai novēlotiem Komisijas norādījumiem par komunikācijas un 
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informācijas sistēmām, kā arī ar valsts līmeņa norādījumu par komunikācijas un informācijas 
sistēmām kvalitāti un savlaicīgumu.

4.7. Kontroles prasības

Stingrākas kontroles prasības nodrošināja lielāku skaidrību, taču trūkst līdzsvara starp kontroli 
un saturu. 2007.–2013. gada plānošanas perioda normatīvās prasības ir koncentrētas uz 
kontroles jautājumiem, un tādējādi no satura uzmanība tiek novērsta. Kontroles prasības 
atbaida finansējuma saņēmējus, savukārt projektu vadītāji vairāk laika veltī tam, lai 
pārbaudītu atbilstību kontroles prasībām, nekā rīcības programmas mērķu sasniegšanai.
Turklāt valstu kontroles prasības bieži vien pārsniedz ES regulas prasības.

5. Labākā prakse, priekšlikumi līdzekļu apgūšanas spējas uzlabošanai

Noteikumi, kas attiecas uz struktūrfondu un Kohēzijas fondu līdzekļiem, ir sarežģīti un tādēļ 
arī grūti ievērojami, kas savukārt noved pie kļūdām. Tādēļ dalībvalstis nesamērīgi daudz laika 
pavada, mēģinot pārvaldīt un kontrolēt šīs kļūdas. Ja vēlamies samazināt kļūdu skaitu un 
palielināt efektivitāti, mums jākoncentrējas uz visa procesa vienkāršošanu. Galvenais uzsvars 
būtu jāliek uz maksājumiem par rezultātu sasniegšanu, nevis uz ieguldījuma pārbaudēm. Būtu 
jāapsver iespēja vairāk koncentrēties uz krāpšanas gadījumiem, nevis uz formālām 
neprecizitātēm, kā arī uz diferencētāku pieeju šīm neprecizitātēm, kas ļautu panākt lielāku 
elastību atkarībā no konstatētās neprecizitātes nopietnības pakāpes. Būtu nepieciešams 
apsvērt, cik liela apjoma kļūdas ir pieļaujamas projektu izdevumos. Jānostiprina atbalsta 
apjoma un kontroles prasību proporcionalitāte. Jāpastiprina auditēšanas darbību koordinēšana.

Jāatrod arī labāks līdzsvars starp noteikumiem un procedūrām, kas nepieciešamas ES 
izdevumu likumības un sistemātiskuma nodrošināšanai, no vienas puses, un pasākumiem, kas 
paredzēti, lai kohēzijas politiku padarītu vairāk orientētu uz darbības rezultātiem un 
rentablāku, no otras puses. Komisijai vajadzētu sniegt priekšlikumu, kā labāk pievērsties 
mērķu sasniegšanai, neatstājot novārtā galvenos noteikumus attiecībā uz sakārtotu finanšu 
pārvaldību.

Ļoti būtiska ir savlaicīga ES budžeta un skaidru un galīgu dalībvalstīm paredzēto noteikumu 
un norādījumu pieņemšana.

Ir iespējams daudz ciešāk saskaņot plānošanas un īstenošanas sistēmas. Noteikumu un 
procedūru saskaņošanas rezultātā varētu būt iespējams vienkāršot īstenošanas sistēmas un 
veicināt finansējuma potenciālo saņēmēju piedalīšanos ES līdzfinansētās programmās. Būtu 
jāapsver iespēja palielināt elastību attiecībā uz ESF finansētām darbībām līdzīgu darbību 
atbalstīšanu no ERAF programmām un otrādi.

Citas efektivitātes un līdzekļu apgūšanas uzlabošanas iespējas ir šādas:
 Tīklu veidošana starp dalībvalstu īstenošanas struktūrām;
 Stimuli personāla piesaistei un saglabāšanai dalībvalstīs;
 Saskaņotu informācijas un komunikāciju sistēmu ieviešanas izpēte, ņemot vērā 

pastāvošās dalībvalstu vadības un kontroles sistēmu atšķirības;
 Stingrāku kontroles prasību izpilde, sniedzot atbalstu finansējuma saņēmējiem;
 Kohēzijas politikas decentralizēšana, izmantojot vietējās attīstības pieejas;
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 Reģionu līdzdalības palielināšana dažādos procesa posmos;
 Starptautiskas sadarbības programmas „INTERREG ENLARGEMENT” izveide, lai 

uzlabotu sadarbību starp reģioniem ar augstiem līdzekļu apgūšanas rādītājiem un 
reģioniem ar zemiem līdzekļu apgūšanas rādītājiem;

 „Valsts un privātās partnerības” projektu skaita palielināšana;
 Stingra sankciju piemērošana resursu nolaidīgas pārvaldības gadījumos.

6. Darba metodes un procedūra

Šim darba dokumentam jākalpo par iemeslu auglīgu debašu sākšanai ar Reģionālās attīstības 
komitejas locekļiem. Tādēļ šajā darba dokumentā izklāstīta tikai referenta sākotnējā nostāja, 
kas turpmāk tiks izvērsta ziņojuma projektā.

Referents cer cieši sadarboties ar ēnu referentiem, kā arī ar Nodarbinātības un sociālo lietu 
komitejas atzinuma sagatavotāju, kurš atzinumu sagatavos saskaņā ar 50. pantu — komiteju 
iesaistīšanas procedūra. Turklāt visi Reģionālās attīstības komitejas locekļi tiek aicināti 
diskusijas laikā paust savus viedokļus, lai ziņojuma projektu papildinātu ar konstruktīvām 
idejām.


