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ĪSS PAMATOJUMS 

Atzinuma sagatavotājs pieņem zināšanai Komisijas priekšlikumu sniegt dalībvalstīm iespēju 

pilnībā vai daļēji piešķirt Kopīgo noteikumu regulā (KNR) paredzēto izpildes rezervi 

dalībvalstu uzņemto strukturālo reformu saistību izpildes atbalstīšanai. Lēmums izmantot 

izpildes rezervi strukturālo reformu īstenošanai pilnībā būtu dalībvalstu ziņā, un dalībvalstīm 

būtu jāiesniedz oficiāls priekšlikums šai līdzekļu pārdalei, norādot reformu īstenošanas 

pasākumus, starpposma mērķus, galamērķus un grafiku. Komisija šo priekšlikumu novērtētu 

un pieņemtu lēmumu ar īstenošanas aktu. 

Eiropas pusgada mērķis ir dot iespēju dalībvalstīm koordinēt savu ekonomikas politiku. Lai to 

panāktu, dalībvalstīm nepieciešams: 

• nodrošināt publisko finanšu stabilitāti (izvairoties no pārmērīga valsts parāda), 

• novērst pārmērīgu makroekonomikas nelīdzsvarotību Eiropas Savienībā,  

• atbalstīt strukturālās reformas, lai radītu vairāk darbvietu un sekmētu izaugsmi, 

• sekmēt ieguldījumus.  

Dalībvalstu iestādes partnerības nolīgumos noformulē savus plānus par to, kā izmantot 

Eiropas strukturālo un investīciju fondu finansējumu 2014.–2020. gadā, un Eiropas Komisija 

šos plānus pēc tam apstiprina. 

Piedāvāt konkrētas programmas un projektus, kuru īstenošanai tiks izmantoti Eiropas 

strukturālo un investīciju fondu līdzekļi, ir dalībvalstu pienākums. 

Izpildes rezerves mērķis ir atvieglotu orientēšanos uz izpildi un Savienības stratēģijas gudrai, 

ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei mērķu sasniegšanu, un šo rezervi veido 6 % no kopējā 

piešķīruma mērķim “Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”, kā arī ELFLA un 

pasākumiem, ko finansē dalītas pārvaldības režīmā saskaņā ar EJZF regulu, ko katrai 

dalībvalstij nosaka atsevišķi. 

Iespēja izmantot izpildes rezervi strukturālo reformu īstenošanai nepārprotami kavē minētās 

rezerves un visas kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu, jo izpildes rezerve tika izveidota. lai 

piešķirtu līdzekļus ESIF programmām, kuru starpposma mērķi ir sasniegti. Tā kā Komisija 

2019. gadā šīs programmas pārskatīs, ir mēģināts sasniegt programmu starpposma mērķus, un 

programmu budžets ir aprēķināts, pieņemot, ka tām tiks piešķirti izpildes rezerves līdzekļi. Ja 

dalībvalstis šajā situācijā varēs izlemt izmantot rezervi citiem nolūkiem, kohēzijas 

programmām var rasties finansiāla nedrošība un īstenošanas kavējumi. Šādi tiktu likvidēts 

stimuls ESIF programmu sekmīgai īstenošanai. 

****** 

Budžeta kontroles komiteja aicina atbildīgo komiteju — Reģionālās attīstības komiteju — 

ierosināt Komisijas priekšlikuma noraidīšanu. 
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