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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļu apgūšanu — pieredze turpmākas ES 
kohēzijas politikas veidošanai
(2010/2305(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 174.–178. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 26. janvāra paziņojumu „Reģionālā politika, kas veicina 
ilgtspējīgu izaugsmi Eiropā līdz 2020. gadam” (COM(2011)0017),

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu „Reģionālā politika, kas veicina 
ilgtspējīgu izaugsmi Eiropā līdz 2020. gadam” (SEC(2011)0092),

– ņemot vērā 2010. gada 25. oktobra Komisijas dienestu darba dokumentu „Kohēzijas 
politika. Reaģējot uz ekonomikas krīzi, to kohēzijas politikas pasākumu īstenošanas 
pārskatīšana, kas pieņemti Eiropas ekonomikas atveseļošanās plāna atbalstam” 
(SEC(2010)1291),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 31. marta paziņojumu „Kohēzijas politika — 2010. gada 
stratēģiskais ziņojums par programmu īstenošanu 2007.–2013. gadā” (COM(2010)0110),

– ņemot vērā 2010. gada 31. marta Komisijas dienestu darba dokumentu, kas pievienots 
Komisijas 2010. gada 31. marta paziņojumam „Kohēzijas politika — 2010. gada 
stratēģiskais ziņojums par programmu īstenošanu 2007.–2013. gadā” (SEC(2010)0360),

– ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumu „Eiropa 2020 — Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai 
un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 16. jūnija Regulu (ES) 
Nr. 539/2010, ar kuru attiecībā uz dažu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz dažiem 
noteikumiem par finanšu pārvaldību groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko 
paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo 
fondu un Kohēzijas fondu1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regulu (ES) 
Nr. 437/2010, ar ko Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
groza attiecībā uz nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu atbalstam paredzētas mājokļu 
intervences atbilstību2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regulu (EK) 
Nr. 397/2009, ar ko Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
groza attiecībā uz mājokļu energoefektivitātes un atjaunojamas enerģijas ieguldījumu 

                                               
1 OV L 158, 24.6.2010., 1. lpp.
2 OV L 132, 29.5.2010., 1. lpp.
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atbilstību1,

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 7. aprīļa Regulu (EK) Nr. 284/2009, ar kuru Regulu (EK) 
Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, groza attiecībā uz dažiem noteikumiem 
par finanšu pārvaldību2,

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 7. aprīļa Regulu (EK) Nr. 85/2009, ar kuru Regulu (EK) 
Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, groza attiecībā uz dažiem noteikumiem 
par finanšu pārvaldību3,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz 
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 
atcelšanu6,

– ņemot vērā Komisijas 2006. gada 8. decembra Regulu (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz 
noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz 
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu7,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 6. oktobra Lēmumu par Kopienas kohēzijas stratēģijas 
pamatnostādnēm (2006/702/EK)8,

– ņemot vērā 2010. gada 14. jūnijā Ārlietu padomes pieņemtos Padomes secinājumus par 
Komisijas 2010. gada stratēģisko ziņojumu par kohēzijas politikas programmu īstenošanu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 14. jūlija atzinumu 
par tematu “Kā veicināt efektīvu partnerību kohēzijas politikas programmu pārvaldībā, 
pamatojoties uz 2007.–2013. gada cikla labu praksi” (ECO/258),

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2010. gada 1.–2. decembra atzinumu par dokumentu 
„Kohēzijas politika — 2010. gada stratēģiskais ziņojums par programmu īstenošanu 

                                               
1 OV L 126, 21.5.2009., 3. lpp.
2 OV L 94, 8.4.2009., 10. lpp.
3 OV L 25, 29.1.2009., 1. lpp.
4 OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.
5 OV L 210, 31.7.2006., 12. lpp.
6 OV L 210, 31.7.2006., 1. lpp.
7 OV L 371, 27.12.2006., 1. lpp.
8 OV L 291, 21.10.2006., 11. lpp.
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2007.–2013. gadā” (CdR 159/2010),

– ņemot vērā Parlamenta 2011. gada … rezolūciju par 2010. gada ziņojumu par kohēzijas 
politikas 2007.–2013. gada programmu īstenošanu1,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 14. decembra rezolūciju par patiesas teritoriālās, 
sociālās un ekonomikas kohēzijas sasniegšanu Eiropas Savienībā — nepieciešams 
priekšnoteikums pasaules mēroga konkurētspējai?2

– ņemot vērā Parlamenta 2009. gada 24. marta rezolūciju par struktūrfondu regulējumu 
2007.–2013. gadam — pārrunu rezultāti saistībā ar valsts kohēzijas stratēģijām un 
darbības programmām3,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu 
komitejas atzinumu (A7–0000/2011),

A. tā kā apguves spēja nozīmē to, cik lielā mērā dalībvalsts spēj tērēt no struktūrfondiem un 
Kohēzijas fonda piešķirtos finanšu līdzekļus efektīvi un iedarbīgi, un tā kā šī spēja ir 
nepieciešama, lai dotu maksimāli iespējamo ieguldījumu ekonomikas un sociālajā 
kohēzijā ar tiem līdzekļiem, kas pieejami no ES fondiem;

B. tā kā apguves spēja ir nevis parametrs, bet gan mainīgais lielums, un tā kā tas ļoti atšķiras 
dažādās dalībvalstīs, tā ka ir vajadzīgi individuāli risinājumi, lai šo spēju palielinātu;

C. tā kā tiekšanās apgūt pēc iespējas vairāk finanšu atbalsta prasa no dalībvalstīm pastāvīgus 
centienus un vietējā un reģionālā pārvaldes līmeņa iesaistīšanu ikvienā procesa posmā;

D. tā kā noteikumi, kas attiecas uz struktūrfondiem un Kohēzijas fondu, ir sarežģīti un tādēļ 
tos ir grūti izpildīt, kas rada kļūdas, tā ka dalībvalstis nesamērīgi daudz laika velta 
centieniem šīs kļūdas pārvarēt un izskaust;

E. tā kā tās dalībvalstis, kas pievienojās ES pašreizējā plānošanas periodā, jo īpaši saskaras ar 
lielām grūtībām attiecībā uz apguvi, kuras izriet no tā, ka ievērojami pieauga pieejamie 
līdzekļi salīdzinājumā ar pirmspievienošanās līdzekļiem,

1. norāda uz līdzekļu apguves spēju un kohēzijas politikas budžeta izpildes tempu 
pieaugumu 2010. gadā un atzīst pozitīvo lomu, kādu deva Eiropas ekonomikas 
atveseļošanās plāna intervences attiecībā uz kohēzijas politiku, pasteidzinot programmu 
īstenošanu un paātrinot finansējuma nodošanu saņēmēju rīcībā;

2. norāda, ka apguves problēmas ir radījuši šādi galvenie faktori:

 grūtības atbilstības novērtējuma procedūru izpildē, kas attiecas uz jauno pārvaldības 
un kontroles sistēmu plānošanas perioda sākumā,

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0000.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0473.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA (2009)0165.
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 globālā ekonomikas lejupslīde,

 resursu nepietiekamība projektu līdzfinansēšanai,

 aizkavēšanās ES un valstu noteikumu vai ar to saistītu norādījumu izveidē un 
ieviešanā un nepilnīgi vai neskaidri noteikumi,

 kavēšanās ar norādījumu tulkošanu un paskaidrojumu saņemšanu no Komisijas un 
konsekvences trūkums Komisijas sniegtajos norādījumos,

 pārāk sarežģītas un pārāk stingras valstu prasības un biežas izmaiņas šajās prasībās,

 nepieciešamība veidot jaunas iestādes,

 nepietiekama funkciju nošķiršana starp valsts iestādēm dalībvalstīs, ar iestāžu 
hierarhiju saistītas problēmas un grūtības sadalīt pienākumus un atbildības jomas,

 valsts un reģionālā līmenī strādājošo darbinieku ierobežotais skaits un nepietiekami 
apmācīts personāls, ka arī grūtības ar darbinieku saglabāšanu,

 grūtības informācijas tehnoloģiju sistēmu izveidē,

 līdzsvara trūkums starp kontroli un saturu,

 nepietiekama sākotnējā sagatavošana, lai īstenotu projektus, un sagatavošanas procesā 
esošu projekta dokumentu trūkums,

 politisku motīvu dēļ veiktas izmaiņas ieguldījumu prioritātēs;

3. atgādina par nepieciešamību vienkāršot noteikumus un procedūras gan ES, gan valstu 
līmenī, neradot lielas grūtības saņēmējiem; uzskata, ka vienkāršošana veicinās līdzekļu 
strauju piešķiršanu, augstāku apguves līmeni, lielāku efektivitāti, kļūdu samazināšanos un 
izmaksu laika samazināšanos; uzskata, ka ir jārod līdzsvars starp noteikumu un procedūru 
vienkāršošanu un stabilitāti;

4. uzskata, ka galvenais uzsvars būtu jāliek uz maksājumiem par rezultātu sasniegšanu, nevis 
uz ieguldījuma pārbaudēm; šajā saistībā uzskata, ka būtu jārod 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;

5. uzskata, ka būtu jāapsver iespēja vairāk koncentrēties uz krāpšanas gadījumiem, nevis uz 
formāliem trūkumiem, kā arī uz diferencētāku pieeju šiem trūkumiem, kas ļautu panākt 
lielāku elastību atkarībā no konstatētā trūkuma nopietnības pakāpes;

6. uzsver, ka būtu jānostiprina samērīgums starp atbalsta apjomu un kontroles prasībām, un 
uzsver, ka būtu jāuzlabo revīzijas koordinācija un nākamajā plānošanas periodā jāievēro 
vienotās revīzijas princips;
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7. uzsver, ka ļoti būtiska ir savlaicīga daudzgadu finanšu shēmas un skaidru un galīgu 
dalībvalstīm paredzēto noteikumu un norādījumu pieņemšana, lai nerastos uzsākšanas 
grūtības nākamā plānošanas perioda sākumā;

8. uzsver, kādas priekšrocības sniedz ERAF, ESF un ELFLA sinerģija; uzskata, ka būtu 
jāpalielina elastība, atbalstot ESF finansētas darbības ERAF programmās un ka noteikumu 
un procedūru saskaņošanas rezultātā varētu būt iespējams vienkāršot īstenošanas sistēmas 
un veicināt finansējuma potenciālo saņēmēju piedalīšanos ES līdzfinansētās programmās; 
šajā saistībā atgādina par šķērsfinansēšanas potenciālu, ko pagaidām vēl neizmanto visā 
pilnībā;

9. aicina dalībvalstis veltīt vairāk uzmanības projektu sagatavošanai un sagatavot izstrādes 
stadijā esošo dokumentu sistēmu, lai samazinātu līdz minimumam izmaksu pārsniegšanas 
risku un sasniegtu augstu līdzekļu apguves pakāpi;

10. aicina dalībvalstis turpināt centienus piesaistīt un saglabāt kvalificētu personālu ES 
līdzekļu pārvaldīšanai;

11. aicina dalībvalstis izveidot apmaiņas forumus vai tīmekļus savu īstenošanas 
struktūrvienību starpā, lai apspriestos par pieredzi un grūtībām un apmainītos ar labu 
praksi; aicina dalībvalstis arī palīdzēt saņēmējiem vairāk pievērsties stingrākām kontroles 
prasībām, nodrošinot viņiem atbalstu;

12. aicina Komisiju izveidot ES mēroga sadarbības programmu, kas balstīta uz pieredzi 
attiecībā uz divpusējo programmu, lai uzlabotu sadarbību starp reģioniem, kuru līdzekļu 
apguves spēja ir augsta, un reģioniem ar zemu līdzekļu apguves spēju un atvieglotu labas 
prakses izplatīšanu;

13. aicina Komisiju veikt saskaņotu informācijas un komunikāciju sistēmu ieviešanas izpēti, 
ņemot vērā pastāvošās dalībvalstu vadības un kontroles sistēmu atšķirības;

14. norāda, ka „publiskā un privātā sektora partnerības” izveide bieži vien ir ilgs un sarežģīts 
process, tomēr uzskata, ka savlaicīgi izveidotas „publiskā un privātā sektora partnerības” 
varētu palīdzēt uzlabot līdzekļu apguves spēju un atrisināt grūtības attiecībā uz 
līdzfinansējumu;

15. aicina dalībvalstis sniegt pilsoņiem un reģionālajām un vietējās pārvaldes iestādēm pilnu 
informāciju par finansējuma iespējām, tiesībām uz līdzfinansējumu no struktūrfondiem un 
Kohēzijas fonda, līdzfinansēšanas noteikumiem, noteikumiem par kompensāciju un to, 
kur var uzzināt par uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus;

16. vēlreiz atgādina, ka vairāklīmeņu pārvaldība un partnerības princips ir izšķiroši elementi, 
lai panāktu darbības programmu augstu efektivitāti un augstu līdzekļu apguves spējas 
līmeni; sniedz ieteikumu dalībvalstīm konsekventi nostiprināt partnerības un 
pārredzamības principu, īstenojot darbības programmas, un jau no paša sākuma iesaistīt 
vietējos līmeņus, nosakot ieguldījumu prioritātes, vadot pašu lēmuma procesu un īstenojot 
programmas;

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstīm.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

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. Tādējādi šis ziņojums apskata 
problēmas, to iemeslus un labāko praksi, kas novērota pašreizējā plānošanas periodā (2007.–
2013. gads), un sniedz ieteikumus attiecībā uz turpmāko ES kohēzijas politiku.

Vispārīgais konteksts

Referents uzskata, ka līdzekļu apguves 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 
apguves spēja ir projektu pieteikumu iesniedzēju faktiskā spēja izstrādāt pieņemamus 
projektus. No piedāvājuma viedokļa līdzekļu apguves spēju var noteikt saskaņā ar trim 
galvenajiem faktoriem:

 makroekonomiskā līdzekļu apguves spēja, ko definē un mēra pēc IKP;
 finansiālā līdzekļu apguves 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 apguves 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 apguves 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.

Līdzekļu apguves problēmu iemesli

 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 
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2007.–2013. gada plānošanas periodi) īstenošana arī tiek uzskatīta par ievērojamu slogu, 
kas pašreizējā plānošanas perioda sākumā izraisīja maksājumu kavēšanos. 

 Finansiālās problēmas

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

 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.

 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.

 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 
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izmaiņas atsevišķu noteikumu interpretācijā. 

 Informācijas tehnoloģiju sistēmas

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

 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 mazina finansējuma saņēmēju ieinteresētību, savukārt projektu vadītāji 
vairāk laika veltī tam, lai pārbaudītu atbilstību kontroles prasībām, nevis rīcības 
programmas mērķu sasniegšanai. Turklāt valstu kontroles prasības bieži vien pārsniedz ES 
regulas prasības.

Priekšlikumi līdzekļu apguves spējas uzlabošanai

Noteikumi, kas attiecas uz struktūrfondu un Kohēzijas fonda 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. Referents uzskata, ka būtu jāvienkāršo 
noteikumi un procedūras, lai sasniegtu augstāku līdzekļu apguves līmeni, samazinātu kļūdas 
un palielinātu efektivitāti. Vienlaikus būtu jārod pareizais līdzsvars starp noteikumu un 
procedūru vienkāršošanu un stabilitāti. 

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. Turklāt būtu 
jāpastiprina revīzijas darbību koordinēšana. Referents norāda, ka būtu jānostiprina atbalsta 
apjoma un kontroles prasību samērīgums. 

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.

Referents uzsver, ka ļoti būtiska ir savlaicīga daudzgadu finanšu shēmas un skaidru un galīgu 
dalībvalstīm paredzēto noteikumu un norādījumu pieņemšana.

Referents arī uzskata, ka ir iespējams daudz ciešāk saskaņot plānošanas un īstenošanas 
sistēmas. Noteikumu un procedūru saskaņošanas rezultātā varētu būt iespējams vienkāršot 
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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.

Referents uzskata, ka dalībvalstīm jāvelta lielāka vērība projektu sagatavošanai un 
sagatavošanas procesā esošiem projekta dokumentiem, lai sekmīgi pārvaldītu struktūrfondus 
un kohēzijas fondus. Turklāt tām jācenšas piesaistīt un saglabāt kvalificētu personālu katrā ES 
fondu līdzekļu pārvaldības un īstenošanas līmenī.

Referents norāda uz lielajām atšķirībām dalībvalstu spējā apgūt līdzekļus. Tādēļ viņš ierosina 
izveidot dalībvalstu sadarbības programmu ar mērķi apmainīties ar labu praksi. Noslēgumā 
referents atgādina, cik liela nozīme struktūrfondu un kohēzijas fondu pārvaldībā ir 
vairāklīmeņu pārvaldībai un partnerības principam.


