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KOMISIJAS ZIŅOJUMS
21. GADA ZIŅOJUMS PAR
STRUKTŪRFONDU IZMANTOJUMU 2009. GADĀ
Šis ziņojums iesniegts saskaņā ar 45. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 1260/1999, ar ko
paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem. Tas aptver struktūrfondu darbību
2009. gadā (2000.–2006. gads).
Sīkāka informācija ir pieejama Komisijas dienestu darba dokumentā (pievienots šim
ziņojumam).
1.

IEVADS
2009. gads bija desmitais gads, kurā īstenoja 2000.–2006. gada plānošanas perioda
struktūrfondu programmas un projektus. Kopā 2009. gadā pārvaldīja 7181 darbības
programmas.
Dalībvalstis un reģioni, kuros ir augsts programmu izpildes līmenis, varēja sākt
gatavoties palīdzības izbeigšanai. 2006. gadā, pieņemot Komisijas Lēmumu
C(2006) 3424, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumiem C(2008)1362 un
C(2009)960, izveidoja vispārējo pamatu palīdzības izbeigšanai no struktūrfondiem
(2000.–2006. gads).
Saistībā ar finanšu krīzi un Komisijas ierosināto ekonomikas atveseļošanas
pasākumu kopumu ir piešķirts sešu (vai divpadsmit) mēnešu pagarinājums katrai no
programmām atsevišķi dalībvalstīm, kuras to izvēlējušās. Kopumā dalībvalstis
izvēlējušās pagarināt atbilstības galīgo termiņu 385 programmām. Šāda elastīga
pieeja ļaus pilnībā izmantot piešķirtos līdzekļus, risinot neparedzētas grūtības
programmu apgūšanā, un vēlāk sasniegt programmu mērķus.
Papildus 2000.–2006. gada struktūrfondu programmu un projektu izpildei un
gatavošanās darbam to noslēgšanai Komisija 2009. gadā bija arī cieši iesaistīta
2007.–2013. gada plānošanas perioda 434 programmu (317 Eiropas Reģionālās
attīstības fonds (ERAF) un 117 Eiropas Sociālais fonds (ESF))2 izpildē.
Lai varētu parādīt Eiropas kohēzijas politikas pievienoto vērtību, Komisija turpināja
veikt 2000.–2006. gada plānošanas perioda 1. un 2. mērķa programmu ex-post
novērtēšanu. Kopsavilkuma ziņojumu par ex-post novērtējumu publicēja 2010. gada
aprīlī3. Turklāt 2008. gadā sākto Kopienas iniciatīvu URBAN un ITRERREG ex-post
novērtēšanas rezultātus publicēja 2010. gada jūnijā. 2009. gada sākumā sāka
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226 1. un 2. mērķa programmas, 47 3. mērķa programmas, 12 ZVFI programmas (ārpus 1. mērķa
reģioniem), 81 INTERREG programma, 71 URBAN programma, 27 EQUAL programmas,
73 LEADER+ programmas un 181 inovatīvu pasākumu programma.
Skatīt paziņojumu par sarunu rezultātiem attiecībā uz stratēģijām un programmām 2007.–2013. gada
plānošanas periodam.
Publicēts http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost_reaction_en.htm
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Kopienas iniciatīvas EQUAL ex-post novērtējumu, un 2010. gada sākumā
iepazīstināja ar tā provizoriskajiem rezultātiem. Zivsaimniecības virzības
finansēšanas instrumenta (ZVFI) ex-post novērtējumu sāka 2009. gadā. Komisija
2009. gadā sāka arī LEADER+ ex-post novērtējumu.
Tika veicināta pieredzes apmaiņa, it sevišķi izmantojot starpreģionu un pilsētu tīklus
un konferenci “Reģioni ekonomiskām pārmaiņām ― uz rezultātiem vērsti sadarbības
tīkli”, kurā labas prakses inovācijas projektiem otro reizi piešķīra “RegioStars”
godalgas.
Komisija 2009. gada oktobrī kopā ar Reģionu komiteju rīkoja ATVĒRTO DURVJU
DIENAS “Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa”. Pasākumu apmeklēja vairāk nekā
6000 dalībnieku.
Prezidentvalsts Zviedrija rīkoja divu dienu konferenci par partnerību un sociālo
dialogu Eiropas Sociālajā fondā. Šajā konferencē tika uzsvērts, cik svarīgi ir iesaistīt
sociālos partnerus ESF un viņu iesaistīšanās valstu atveseļošanas plānu izstrādē un
izpildē.
2.

IZPILDES ANALĪZE

2.1.

Budžeta izpilde

2.1.1.

ERAF
Budžeta izpildes ziņā 2009. gads bija izcils. Kopējais maksājumu izpildes līmenis
sasniedza 100,0 % no gada maksājumu apropriācijām, dalībvalstīm izmaksājot
EUR 4100 miljonus par to reģionālajām programmām un projektiem. Lai gan
maksājumu apropriācijas 1. mērķim (EUR 3100 miljoni) tika izpildītas lielākā
apmērā, nekā sākumā paredzēts (par EUR 187,0 miljoniem vairāk), maksājumi
2. mērķa un INTERREG programmām ir bijuši mazāki nekā 2009. gada sākotnējais
budžets (attiecīgi izmaksāti EUR 575,0 miljoni un EUR 334,0 miljoni). Citām
programmām (URBAN un inovatīvie pasākumi) papildus izmaksāti
EUR 53,0 miljoni. Mazāki maksājumi 2. mērķa un INTERREG programmām ir
skaidrojami ar neparasti augsto izpildes līmeni 2008. gadā, kad, lai segtu pārmērīgo
maksājumu pieprasījumu, tika izdarīti pārnesumi no budžeta pozīcijām, kas saistītas
ar 2007.–2013. gada programmām. 2009. gadā bija vērojama pretēja tendence, tādēļ
2000.−2006. gada maksājumu apropriācijas pārnesa uz 2007.–2013. gada budžeta
pozīcijām, tādējādi padarot iespējamu maksājumu apropriāciju īstenošanu 100,0 %
apmērā ERAF programmām, kas finansētas abos plānošanas periodos.
Attiecībā uz visu 2000.−2006. gada plānošanas periodu 2009. gada beigās
dalībvalstīm bija izmaksāti EUR 121 200 miljoni. Tas nozīmē, ka visu dalībvalstu
apgūšanas līmenis ir 93,5 % no kopējām apropriācijām EUR 129 600 miljonu
apmērā.
2009. gada beigās iepriekšējo gadu nenomaksātās saistības (RAL) bija
EUR 8400 miljoni jeb 6,4 % no kopējām saistībām, salīdzinot ar EUR 12 600
miljoniem 2008. gada beigās.
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Tāpat kā 2008. gadā, 2009. gadā tā dēvēto “N+2 noteikumu” nepiemēroja. Kā
parasti, pēdējo saistību daļu (t. i., 2006. gada) izmantos pēdējo maksājumu izpildei,
tiklīdz dalībvalstis un Komisijas dienesti būs vienojušies par programmas
noslēgšanu. Tādējādi atceļamo summu aprēķinās tikai attiecīgās darbības
programmas noslēguma posmā4.
2.1.2.

ESF
Eiropas Sociālajam fondam 2009. gads bija apmierinošs. Maksājumu apropriāciju
apgūšana sasniedza EUR 1540 miljonus. Tas atbilst 97,0 % no gada maksājumu
apropriācijām.
Kopējās nesamaksātās saistības (RAL) 2009. gada beigās bija EUR 4800 miljoni
(salīdzinot ar EUR 6400 miljoniem 2008. gadā). Tas ir 7,0 % no kopējām 2000.–
2006. gada plānošanas perioda saistībām un atbilst saistību pieciem mēnešiem, gadā
vidēji piešķirot apmēram EUR 11 000 miljonus.
Tāpat kā iepriekšējā gadā, 2009. gadā tā dēvēto “N+2 noteikumu” nepiemēroja.
Kopējo summu, kuru 2000.–2006. gada plānošanas periodam var atcelt saskaņā ar
“N+2 noteikumu”, galīgi noteiks darbības programmu noslēgumā (Regulas (EK)
Nr. 1083/2006 105. panta 3. punkts).
Par visu plānošanas periodu 2009. gada beigās dalībvalstīm bija izmaksāti
EUR 63 800 miljoni. Tas nozīmē, ka visu dalībvalstu apgūšanas līmenis ir 93,0 % no
kopējā piešķīruma EUR 68 600 miljoni.

2.1.3.

ELVGF
Kopā 2009. gadā izmaksāti EUR 468,2 miljoni vai 97,9 % no gada maksājumu
apropriācijām (tajā gadā EUR 417,9 miljonus pārnesa uz citām budžeta pozīcijām
ārpus Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF)). Izpildes
līmenis attiecībā uz maksājumu apropriāciju sākotnējo budžetu bija 52,3 %.
Absolūtā izteiksmē izmaksātā summa ir daudz mazāka nekā 2008. gadā izmaksātā
summa (par EUR 1500 miljoniem mazāka). Šim samazinājumam ir divi galvenie
iemesli.
– ELVGF Virzības nodaļas finansētās lauku attīstības programmas iepriekšējos
gados tika īstenotas ļoti ātrā tempā. 2008. gada beigās jau bija izmaksāti 91,9 %
no fonda atbalsta, kas paredzēts visam periodam, un daudzas programmas (66 no
152) jau bija sasniegušas 95,0 % robežu starpposma maksājumiem. Šajos
gadījumos līdz slēgšanai vairs nebija iespējams izdarīt maksājumus.
– Mazie ELVGF Virzības nodaļas izdevumi 2009. gadā lielākoties kompensēti ar
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) izdevumiem
EUR 8210 miljonu apmērā saskaņā ar lauku attīstības programmām 2007.–
2013. gada plānošanas periodā (vairs neietilpst struktūrfondos).
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ELVGF Virzības nodaļas nenomaksātās saistības (RAL) 2009. gada beigās bija
EUR 1354,6 miljoni, t. i., 6,0 % no 2000.–2006. gada kopējām apropriācijām. Šī
summa ir par EUR 468,2 miljoniem mazāka nekā EUR 1800 miljoni RAL 2008. gada
beigās.
2.1.4.

ZVFI
Kopējais maksājumu apgūšanas līmenis bija 69,5 %, izmaksājot dalībvalstīm
EUR 114,2 miljonus no pieejamajiem EUR 164,4 miljoniem. Attiecībā uz
maksājumu apropriāciju izpildes līmeni EUR 103,0 miljonus izmaksāja par 1. mērķi
un EUR 11,1 miljonu izmaksāja ārpus 1. mērķa.
Kopējās ZVFI nesamaksātās saistības 2009. gada beigās bija EUR 306,2 miljoni
(salīdzinot ar EUR 449,3 miljoniem 2008. gadā). Tas ir 7,8 % no kopējām 2000.–
2006. gada plānošanas perioda saistībām.
Attiecībā uz visu plānošanas periodu 2009. gada beigās dalībvalstīm bija izmaksāti
EUR 3629 miljoni. Tas nozīmē, ka visu dalībvalstu apgūšanas līmenis ir 92,2 % no
kopējā piešķīruma EUR 3935 miljoni.

2.2.

Programmu izpilde

2.2.1.

1. mērķis
1. mērķa programmas bija vērstas uz pamata infrastruktūras projektiem (40,2 %), un
gandrīz pusi no visiem šīs kategorijas ieguldījumiem izmantoja transporta
infrastruktūrai (49,9 %). Vairāk nekā trešo daļu (34,9 %) no 1. mērķa līdzekļiem
ieguldīja ražošanas vidē un 22,5 % līdzekļu ieguldīja projektos, kas paredzēti
cilvēkresursiem.

2.2.2.

2. mērķis
2. mērķa reģionos programmas joprojām galvenokārt bija vērstas uz produktīviem
ieguldījumiem, šai kategorijai piešķirot vairāk nekā pusi no visiem finanšu resursiem
(55,4 %). Otrā vairāk atbalstītā joma bija pamata infrastruktūra, kurai novirzīja
29,2 % no visiem 2. mērķa līdzekļiem. Cilvēkresursu kategorijā (10,5 %) galvenās
ieguldījuma jomas bija darbaspēka elastība, uzņēmējdarbība, inovācija, informācijas
un sakaru tehnoloģijas (31,6 %).

2.2.3.

3. mērķis
ESF programmas īstenošana 2009. gadā joprojām galvenokārt bija vērsta uz Eiropas
nodarbinātības stratēģiju, it īpaši uz pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot
nodarbinātību darba tirgū (30,6 % no apstiprinātajiem izdevumiem), mūžizglītību
(pasākumiem vispārējās izglītības un profesionālās izglītības attīstībai paredzēti
22,8 % no apstiprinātajiem izdevumiem), sociālo integrāciju (20,8 %) un iespēju
vienlīdzību (6,5 %).

2.2.4.

Zivsaimniecība, uz kuru neattiecas 1. mērķis
ZVFI programmām, kuras neattiecas uz 1. mērķi, izdevumi bija novirzīti
zivsaimniecības produktu pārstrādei, tirdzniecībai un atbalstīšanai (26,7 %). Otrs
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svarīgākais pasākums bija zvejas intensitātes sabalansēšana (17,8 %), kam sekoja
zvejas flotes atjaunošana un modernizēšana (17,5 %), zvejas ostu iekārtas (16,9 %)
un speciālistu darbības (profesionālā izglītība, mazapjoma piekrastes zveja) (12,8 %).
2.2.5.

Kopienas iniciatīvas

2.2.5.1. INTERREG
Līdz 2009. gada beigām 81 INTERREG III/kaimiņattiecību programmā izvēlējās
apmēram 18 000 projektu un sadarbības tīklu, kuru mērķis ir samazināt ietekmi, ko
izraisa valstu robežas, valodu barjeras un kultūru atšķirības, kā arī attīstīt pierobežas
reģionus, atbalstot stratēģisko attīstību un teritoriju integrāciju lielākos ES apgabalos
un sekmējot labāku kaimiņvalstu integrāciju. Reģionu attīstības politikas efektivitāti
un instrumentus atbalstīja arī ar labas prakses un pieredzes apmaiņu.
2009. gadā veiksmīgi turpinājās programmu izpilde (maksājumu izpildes līmenis
92,0 %). Piemērojot noteikumu par automātisko atcelšanu, kopsummā plānošanas
periodā atcēla EUR 135,0 miljonus.
2.2.5.2. EQUAL
Kopienas iniciatīvas EQUAL programmas 2008. gadā lielākajā daļā dalībvalstu
administratīvi slēdza. Tikai dažas dalībvalstis lūdza pagarināt atbilstības galīgo
termiņu līdz 2009. gadam, lai panāktu augstāku apgūšanas līmeni un turpinātu
integrēšanas darbības.
2.2.5.3. URBAN
2009. gadā turpinājās 71 darbības programmas pārvaldība Kopienas iniciatīvā
URBAN un URBACT I programmas pārvaldība. 2008. un 2009. gadā veiksmīgi tika
sākta URBACT II programma, viens no svarīgākajiem instrumentiem iniciatīvā
“Reģioni ekonomiskām pārmaiņām”. Kopumā darbu sāka deviņpadsmit tematiskie
tīkli un sešas darba grupas.
2.2.5.4. LEADER+
Kopienas iniciatīvā LEADER+ ir trīs darbības: vietējās attīstības stratēģiju
īstenošana, izmantojot publiskā un privātā sektora partnerību, sadarbība starp lauku
teritorijām un kontaktu veidošana. 2000.–2006. gada plānošanas periodam ES-15
tika apstiprinātas 73 LEADER+ programmas. Dalībvalstīm, kuras pievienojušās
nesen, bija iespēja integrēt LEADER+ pasākumus ELVGF 1. mērķa programmās.
Komisija 2009. gadā saņēma arī noslēguma ziņojumus par programmām, kuras
slēgtas līdz 2008. gada beigām. 41 Leader + programmai lūdza pagarināt atbilstības
galīgo termiņu līdz 2009. gada 30. jūnijam.
2.2.6.

Inovatīvi pasākumi

2.2.6.1. ERAF
Reģionu politikas ģenerāldirektorāts pārvaldīja arī 181 reģionālo programmu
attiecībā uz inovatīviem pasākumiem (2009. gada 31. decembrī bija slēgti
150 pasākumi, no kuriem 2009. gadā slēdza 28), kuri sekmē inovācijas attīstību
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stratēģiskā līmenī reģionos, izmēģinot inovatīvas metodes un praksi, kas izstrādāta,
lai paaugstinātu inovācijas līmeni un uzlabotu ES palīdzības kvalitāti trīs jomās:
zināšanas un tehnoloģiska inovācija, informācijas sabiedrība un ilgspējīga attīstība.
2.2.6.2. ESF
2009. gadā slēdza pārējos inovatīvos pasākumus 2005. un 2006. gada projektiem un
projektu slēgšana norisinājās, kā plānots. Nepabeidza tikai vienu projektu, jo projekta
vadītājs pārāk vēlu iesniedza sīkākus skaidrojumus. Šo projektu beidzot slēdza
2010. gada pirmajā pusgadā.
3.

SASKANĪBA UN KOORDINĒŠANA

3.1.

Saskanība ar citiem Kopienas politikas virzieniem
Iepriekšējos ziņojumos sniegts detalizēts pārskats par paveikto, lai nodrošinātu
kohēzijas politikas saskanību ar citiem prioritāriem ES politikas virzieniem,
piemēram, mērķiem konkurences politikas, iekšējā tirgus, vides, transporta un
dzimumu līdztiesības jomā. Īpaši nemainījās prasības vai plānotie uzdevumi vadības
iestādēm, jo 2000.–2006. gada programmām ritēja pēdējie izpildes mēneši.

3.2.

Instrumentu koordinēšana

3.2.1.

Struktūrfondi un Kohēzijas fonds
Visas 25 dalībvalstis 2000.–2006. gadā saņēma struktūrfondu atbalstu, bet
trīspadsmit dalībvalstis saņēma arī Kohēzijas fonda atbalstu, kas paredzēts
nabadzīgāku valstu atbalstam. Struktūrfondu plānošana un izpilde tika rūpīgi
koordinēta, arī attiecībā uz Kohēzijas fondu (īpaši ERAF), lai izvairītos no dubulta
atbalstīto projektu finansējuma.

3.2.2.

Struktūrfondi un EIB/EIF
Komisija un EIB, un EIF pastiprināja sadarbību, ieviešot trīs iniciatīvas: JASPERS,
JEREMIE un JESSICA.
JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions jeb Apvienotā
palīdzība projektu atbalstam Eiropas reģionos) ir tehniskas palīdzības instruments
divpadsmit valstīm, kuras pievienojās ES 2004. un 2007. gadā, lai tām palīdzētu
sagatavot lielus projektus, kuri saņems palīdzību no ES fondiem. Komisija
2008. gada novembrī ekonomikas atveseļošanas pasākumu ietvaros nolēma no
2009. gada par 25,0 % (salīdzinot ar 2008. gadu) palielināt JASPERS piešķiramos
līdzekļus.
JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises jeb Eiropas
apvienotie resursi mazajiem, vidējiem un mikrouzņēmumiem) ir Komisijas un EIF
(Eiropas Investīciju fonda) kopīga iniciatīva, kuru izstrādāja, lai vairāk tiktu
izmantoti finanšu inženierijas instrumenti kohēzijas politikas ietvaros, kas uzlabotu
finansējuma pieejamību mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai un investīcijām
inovācijā, kā arī ļautu finansēt jaunu uzņēmumu dibināšanu.
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JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas jeb
Kopējais Eiropas atbalsts ilgtspējīgiem ieguldījumiem pilsētās) ir Komisijas, EIB
(Eiropas Investīciju bankas) un Eiropas Padomes Attīstības bankas kopīga iniciatīva,
kuru izstrādāja, lai vairāk tiktu izmantoti finanšu inženierijas instrumenti kohēzijas
politikas ietvaros ar mērķi atbalstīt investīcijas ilgtspējīgā pilsētu attīstībā un
atjaunošanā.
4.

NOVĒRTĒJUMI
Komisija 2009. gadā turpināja veikt novērtēšanu, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanas
procesu kohēzijas politikā.
ERAF
Komisija 2009. gadā turpināja veikt 2000.–2006. gada plānošanas perioda 1. un
2. mērķa ex-post novērtēšanu, kopumā izmantojot četrpadsmit savstarpēji saistītas
darba uzdevumu sadaļas, lai pārbaudītu dažādu kohēzijas politikas aspektu iedarbību
un efektivitāti. Pārbaužu rezultātus 2010. gada aprīlī publicēja kopsavilkuma
ziņojumā par ex-post novērtēšanu.
Turklāt Komisija 2009. gadā sāka šādus novērtējumus: 1) Kohēzijas fonda ex-post
novērtējumu (ieskaitot iepriekšējo ISPA), 2) vēl divus novērtējumus par 2000.–
2006. gada plānošanas perioda 1. un 2. mērķi.
ESF
Turpinājās arī darbs pie ESF ex-post novērtējuma par 2000.–2006. gada plānošanas
periodu. ESF galvenā ex-post novērtējuma provizoriskie rezultāti bija pieejami
2009. gada beigās/2010. gada sākumā. 2009. gada sākumā sāka Kopienas iniciatīvas
EQUAL ex-post novērtējumu, un 2010. gada sākumā iepazīstināja ar tā
provizoriskajiem rezultātiem.
Papildus galvenajam ex-post novērtējumam par 2000.–2006. gada plānošanas
periodu veica tematisku novērtējumu par ESF atbalstu atvērtajai koordinācijas
metodei sociālajā aizsardzībā un sociālajā iekļaušanā, kā arī par ESF ietekmi uz
darba tirgus funkcionēšanu un investīcijām cilvēkkapitāla infrastruktūrā, atbalstot
sistēmas un struktūras.
ELVGF
LEADER+ ex-post novērtējums
Komisija 2009. gadā sāka LEADER+ ex-post novērtējumu. Šā novērtējuma mērķis ir
novērtēt ES-15 valstīs īstenoto LEADER+ programmu un ES-10 valstīs īstenoto
LEADER+ tipa pasākumu iedarbību, efektivitāti, būtiskumu un ilgtspēju.
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5.

KONTROLES PASĀKUMI

5.1.

ERAF
Saskaņā ar stratēģiju pārliecināties par to izdevumu pareizību, kuri izmaksāti saistībā
ar 1994.–1999. gada plānošanas perioda ERAF programmu slēgšanu, laikā no
2003. gada līdz 2009. gadam tika veikta noslēguma revīzijas pārbaude. Secināja, ka
7 programmām no 54 revidētajām korekcijas nav jāpiemēro. 25 programmās
dalībvalstis pieņēma Komisijas ierosinātās finanšu korekcijas. Ar Komisijas lēmumu
finanšu korekcijas tika piemērotas 22 programmās.
2004. gada vidū sāka revīzijas pārbaudi par 2000.–2006. gada plānošanas periodu, lai
pārbaudītu, vai efektīvi darbojas dalībvalstu galveno programmu vadības un
kontroles sistēmu svarīgi elementi. Revīzijām ir divi posmi: sistēmu pārbaude un
reprezentatīvas projektu izlases revīzija. Sākumā plānotās revīzijas uz vietas ES-15
valstīs tika pabeigtas līdz 2006. gada beigām un ES-10 valstīs — līdz 2007. gada
beigām. 2007.–2008. gadā veica papildu revīzijas ES-15 programmām, lai
paplašinātu darbības jomu vai ņemtu vērā īpašus riskus, vai pārraudzītu rīcības plānu
izpildi. 2009. gada beigās kopumā bija veikti 220 revīzijas apmeklējumi (izņemot
INTERREG), pārbaudot vadības un kontroles sistēmu svarīgu elementu darbību
dalībvalstīs. Revidēto programmu skaits atbilst 43,0 % no galveno programmu skaita
un 76,0 % no plānotā ERAF atbalsta. Attiecībā uz INTERREG 2006. gadā sāka
atsevišķu revīzijas pārbaudi, kuru turpināja 2007. un 2008. gadā un pabeidza
2009. gadā lielākajai daļai no pārbaudītajām 23 programmām, kas atbilst 54,0 % no
piešķirtās summas.

5.2.

ESF
Komisija pieņēma septiņus finanšu korekciju lēmumus par ESF 1994.–1999. gada
plānošanas perioda programmām Luksemburgā, Spānijā, Beļģijā un Somijā.
2000.–2006. gada plānošanas periodā Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo
lietu un iespēju vienlīdzības ģenerāldirektorāts izvērtēja vadības un kontroles sistēmu
aprakstus, veica valstu sistēmas revīzijas ziņojumu un gada kontroles ziņojumu
analīzi saistībā ar ikgadējām divpusējās koordinācijas sanāksmēm un trīs galvenās
revīzijas pārbaudes (vadības un kontroles sistēmu darbības efektivitātes pārbaudi
dalībvalstīs, projektu izdevumu pārbaudi, lai iegūtu pietiekamu apliecinājumu par
atbilstību tiesiskajam regulējumam un pārbaudi par noslēguma deklarācijas
sagatavošanas struktūru darbu dalībvalstīs, gatavojoties 2000.–2006. gada
programmu slēgšanai).
Pēc iepriekš minētajām revīzijas pārbaudēm 2009. gada beigās revīzijas nodaļas
veica pārbaudes apmeklējumus uz vietas dalībvalstīs, aptverot 94,9 % darbības
programmu.

5.3.

ELVGF
Plānotās ex-post revīzijas programmas par 1994.–1999. gada plānošanas periodu jau
tika pabeigtas 2006. gadā. Pēdējās finanšu korekciju procedūras pabeidza 2009. gadā
(pēdējo pabeidza 2010. gada februārī).
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Attiecībā uz 2000.–2006. gada plānošanas periodu (ES-25) 2009. gadā revidēja
26 programmas. Kopā 2009. gada beigās revīziju veica par 103 no 152 programmām
(67,8 %), aptverot EUR 21 700 miljonus (96,4 %) no kopējiem plānotajiem
izdevumiem. Raksturīgas konstatētās problēmas bija šādas: neatbilstīga vadības
kontrole, tas, ka nav pārbaudīti atbilstības kritēriji lauksaimniecības tiesību aktu
prasībām, un pārāk maz neatkarīgu pārbaužu. Attiecīgās dalībvalstis ir veikušas
pasākumus, lai novērstu konstatētos trūkumus ar finanšu korekcijas procedūru. Ir
sāktas vairākas finanšu korekciju procedūras. Komisija gada laikā pieņēma trīs
finanšu korekciju lēmumus, kas attiecās uz trim programmām.
5.4.

ZVFI
2009. gadā netika veikti maksājumi programmām par 1994.–1999. gada plānošanas
periodu. Līdz 2009. gada beigām slēdza 50 no 52 programmām (96 %). Pārējām
divām programmām šo procedūru pabeigs 2010. gada pirmajā pusgadā.
Kopš 2000.–2006. gada plānošanas perioda sākuma Jūrlietu un zivsaimniecības
ģenerāldirektorāts kopuma ir veicis 53 revīzijas apmeklējumus, aptverot visas
attiecīgās programmas, kas finansētas no viena fonda, (astoņpadsmit programmas,
kas saņēmušas atbalstu no sākotnējā budžeta par EUR 3608 miljoniem jeb 87,0 % no
2000.–2006. gada kopējā budžeta), kā arī astoņpadsmit no dažādiem fondiem
finansētās programmas, kas saņēmušas atbalstu par EUR 374,6 miljoniem jeb 9,5 %
no 2000.–2006. gada kopējā sākotnējā budžeta. Kopā Jūrlietu un zivsaimniecības
ģenerāldirektorāts veica sistēmu revīzijas par programmām, kas atbilst 96,5 % no
kopējā ZVFI sākotnējā ieguldījuma 2000.–2006. gadā. Attiecībā uz pārejām
programmām ir iegūts apliecinājums no citiem struktūrfondu vadībā iesaistītajiem
ģenerāldirektorātiem un/vai valstu revīzijas iestādēm.
Deviņas ZVFI revīzijas, kuras veica 2009. gadā, attiecās uz desmit darbības
programmām. Pārējo programmu revīzijas bija vērstas uz pārbaudēm un
pēcpārbaudēm attiecībā uz vadības un kontroles sistēmu efektīvu darbību 2000.–
2006. gada plānošanas periodā un uz sagatavošanos programmu slēgšanai.

5.5.

OLAF
OLAF 2009. gadā veica 38 apmeklējumus dalībvalstīs saistībā ar pasākumiem, kurus
līdzfinansē no struktūrfondu līdzekļiem. Apmēram 28 no šiem apmeklējumiem
attiecās uz pārbaudēm uz vietas5 (kuru laikā pie uzņēmējiem veica 49 pārbaudes uz
vietas), un tika veikti 10 cita veida apmeklējumi, lai savāktu informāciju vai
palīdzētu valsts pārvaldes iestādēm vai tiesu iestādēm.
Dalībvalstis 2009. gadā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1681/946, kas grozīta7, un
Regulu (EK) Nr. 1828/20068, kas grozīta9, informēja Komisiju par 483910
pārkāpumu paziņojumiem saistībā ar EUR 1200 miljoniem, un šie pārkāpumi attiecas

5
6
7
8
9
10
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Regula (EK) Nr. 2185/1996, OV L 292, 15.10.1996., 2. lpp.
OV L 178, 12.7.1994., 43. lpp.
Ar Regulu (EK) Nr. 2035/2005 (OV L 328, 15.12.2005., 8. lpp.).
OV L 371, 27.12.2006., 1. lpp.
Ar Regulu (EK) Nr. 846/2009, OV L 250, 23.9.2009., 1. lpp.
2008. gadā paziņots par 3869 pārkāpumiem; kopējā summa saistībā ar paziņojumiem —
EUR 528 647 682.
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uz līdzfinansēšanas pasākumiem 1994.-1999. gada, 2000.–2006. gada un 2007.–
2013. gada plānošanas periodā. 21 paziņojums attiecas uz 1994.–1999. gada
plānošanas periodu (finansiālā ietekme aptuveni EUR 1 miljons). Dalībvalstis ir
informējušas Komisiju, ka administratīvās un/vai tiesu procedūras par vairākām
lietām valstu līmenī ir pabeigtas, un atgūto līdzekļu summa ir EUR 480,2 miljoni.
6.

KOMITEJAS, KAS PALĪDZ KOMISIJAI

6.1.

Fondu koordinācijas komiteja (COCOF)
Fondu koordinācijas komitejas (COCOF) galvenie 2009. gadā apspriestie jautājumi
bija Komisijas regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1828/2006, koncepcija par citu
revidentu darba uzticamību, krāpšanas rādītāji attiecībā uz ERAF, ESF un Kohēzijas
fondu, pieļaujami riski, revīzijas rokasgrāmata struktūrfondiem un tādu 2000.–
2006. gada plānošanas perioda programmu tehniskās palīdzības uzdevumu
finansēšana no tehniskās palīdzības finansēšana 2007.–2013. gada plānošanas
perioda tehniskās palīdzības finansējuma, kuri veikti pēc atbilstības galīgā termiņa.

6.2.

ESF komiteja
2009. gadā ESF komiteja (saskaņā ar Līguma 163. pantu) apsprieda ESF atbalstu
sociālajiem partneriem, instrumentu kopumu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda
līdzekļu izmantošanai, nodrošinot, lai tie būtu pieejami cilvēkiem ar invaliditāti, un
nediskriminējot šādus cilvēkus. ESF komiteja apsprieda arī Eiropas ekonomikas
atveseļošanas plāna izpildi, jauno stratēģiju Eiropa 2020 un Sesto ziņojumu par
ekonomisko un sociālo kohēziju. Tehniskā darba grupa cita starpā apsprieda
vispārējās regulas un ESF regulas vienkāršošanu un vienkāršotu izmaksu risinājumu
īstenošanu (vienotas likmes, vienības izmaksu standarta apmēri, kopsummas).

6.3.

Lauksaimniecības struktūru un lauku attīstības komiteja (STAR)
STAR komiteja 2009. gadā tikās trīs reizes un sniedza labvēlīgu atzinumu par vienu
SAPARD lauku attīstības programmas grozījumu Bulgārijai saskaņā ar Padomes
Regulu (EK) Nr. 1268/1999.

6.4.

Zivsaimniecības un akvakultūras struktūru komiteja (CSFA)
Zivsaimniecības un akvakultūras struktūru komiteja (CSFA) 2009. gadā tikās divas
reizes. Galvenie jautājumi, ko pārrunāja sanāksmēs ir ex-post novērtējums un ZVFI
slēgšana. Notika arī prezentācija par publiskā iepirkuma noteikumiem, atgādinot
dalībvalstīm to pienākumus.
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