Atveseļošanas plāns Eiropai
Atveseļošanas un noturības mehānisms

LATVIJA
Tehniskais brīfings,
2021. gada 21. jūnijs

Atveseļošanas un noturības mehānisms
Darbība
• Nacionālie atveseļošanas un
noturības plāni par reformām un
investīcijām līdz 2026. gada
vidum.
• Dalībvalstis iesniedz plānus līdz
2021. gada 30. aprīlim
• Maksājumi tiek veikti pa daļām,
kad ir sasniegti starpposma un
galīgie mērķrādītāji
• Dalībvalstis divreiz gadā sniedz
ziņojumus Eiropas semestra
ietvaros

Granti un aizdevumi
• Granti: 312,5 miljardi EUR
• Aizdevumi: 360 miljardi EUR
• Maksimālais piešķīrums saskaņā
ar saskaņoto sadales principu
• 2021. gadā pieejamais
priekšfinansējums – līdz 13 %

Novērtēšanas kritēriji
• Pienācīgs ieguldījums 6 pīlāros
• Zaļā pārkārtošanās: vismaz 37 %
• Digitālā pārkārtošanās: vismaz 20 %
• Valstīm adresēto ieteikumu īstenošana
• Pienācīgs līdzsvars starp reformām un
investīcijām
• Princips “nenodari būtisku kaitējumu”
attiecībā uz visām reformām un
investīcijām
• Stabila revīzijas un kontroles sistēma,
kas nodrošinās ES finanšu interešu
aizsardzību

Pārskats par šodienas dokumentiem
Priekšlikums
Padomes īstenošanas
lēmumam (CID)
• Juridisks dokuments, kas
jāpieņem Padomei

• Pēc tā pieņemšanas
Latvija varēs saņemt
priekšfinansējumu līdz 13
% apmērā
• “Līgums” starp Eiropas
Savienību un Latviju par
plānu

Pielikums priekšlikumam
Padomes īstenošanas
lēmumam (CID Annex)
• Reformu un investīciju
izklāsts un īstenošanas
grafiks (starpposma un
galīgie mērķrādītāji)
• Īstenošanas “Ceļvedis un
grafiks” – pamats
regulāru maksājumu
veikšanai

Komisijas dienestu
darba
Dokuments (SWD)
• Padomes īstenošanas
lēmuma izklāsts un sīks
skaidrojums
• Pielikums, kurā uzskaitīti
klimata un digitālie
ieguldījumi pa
pasākumiem

Latvijas RRP pārskats
Komponenti

214 starpposma
un galīgie
mērķrādītāji

85 pasākumi
24 reformas un 61
ieguldījums

1,826 miljardi
EUR grantu
veidā

Zaļā pārkārtošanās
37.6 % no plāna veltīti
klimata mērķiem

37
%
Galvenie ieguldījumi
• Rīgas metropoles transporta nozares
restrukturizācija (€295 miljoni)
• Energoefektivitāte privātās un
sabiedriskās ēkās (€248 miljoni)
• Atjaunojamo energoresursu izmantošana
un elektroenerģijas dekarbonizācija (€ 80
miljoni)
• Pasākumi, lai pielāgotos klimata
pārmaiņām pret ugunsgrēkiem un plūdiem
(€70 miljoni)

37%
Plānā nav pasākumu, kas
nodarītu būtisku kaitējumu
vides mērķiem (Do no
significant harm)
Galvenā reforma
• Likumdošanas vienkāršošana, lai
sekmētu sauszemes vēja enerģijas
izmantošanu

Digitālā pārkārtošanās
Galvenās reformas
• 21 % no plāna veltīti
digitālajiem
mērķiem

21 %

• Pārkvalifikācija un prasmju
pilnveide, tostarp
pamatprasmes un padziļinātas
digitālās prasmes (€95 miljoni)
Digitalizācijas jomas
•
•
•
•

Galvenie ieguldījumi
• Publisko IT platformu un
infrastruktūras modernizācija
(€129 miljoni)
• Uzņēmumu digitalizācija (€125
miljoni)
• 5G izvēršana (€12,5 miljoni)

Publiskais sektors
Uzņēmējdarbība
Prasmes
Savienojamība

Pārrobežu projekti
• Sniegt ieguldījumu dažādos pārrobežu
projektos - 5G, mākoņdatošana,
mikroprocesori un pusvadītāji

Noturība
Darba tirgus un sociālā joma

Veselības aprūpes sistēma

• Darbaspēka un
bezdarbnieku kvalifikācijas
celšana (€28 miljoni)
• Ieguldījumi izmaksu ziņā
pieejamos mājokļos (€43
miljoni)
Reģionālā attīstība

• Slimnīcu un sekundārās
ambulatorās aprūpes
modernizēšana (€158
miljoni)

• Reģionālie industriālie parki
(€80 miljoni)
• Skolu tīkla modernizācija (€30
miljoni)
• Atbalsts pašvaldībām un
reģionālajiem ceļiem

Izglītība un pētniecība

T

• Augstākās izglītības
reformas:pārvaldības,
akreditācijas mehānisma un
finansēšanas principu uzlabošana
(€82,5 miljoni)
• Inovācijas un privāto ieguldījumu
veicināšana pētniecībā un
rūpniecībā (€ 113,5 miljoni)

Sociālās ietekmes un līdztiesības izvērtēšana
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Turpmākie pasākumi
DALĪBVALSTS

KOMISIJA

PADOME

Valstis oficiāli iesniedz
savus ANP (arī
starpposma un galīgos
mērķrādītājus, kas saistīti
ar finanšu izmaksām)

Komisija novērtē ANP
un transponē to
saturu Padomes
īstenošanas lēmumu
priekšlikumos

Padome apstiprina
katru ANP
novērtējumu
atsevišķi un pieņem
attiecīgos Padomes
īstenošanas
lēmumus.

Divu mēnešu laikā pēc plāna
saņemšanas Komisija ierosina
Līdz šim iesniegti 24 plāni Padomes īstenošanas lēmumu
Parasti līdz 30. aprīlim

Komisijas dienestu darba
dokumentā tiek sniegts
novērtējuma kopsavilkums, un
šis dokuments tiek pievienots
priekšlikumam.

Parasti 4 nedēļu laikā pēc
tam, kad Komisija ir
iesniegusi Padomes
īstenošanas lēmuma
priekšlikumu.

KOMISIJA UN
DALĪBVALSTS
Finansēšanas (un
aizdevuma) līguma
parakstīšana
Priekšfinansējuma
maksājums (13 % no
kopējā atbalsta avansā)

Maksājums 2 mēnešu
laikā
Ir iespējami ierobežoti
proporcionāli maksājumi
atkarībā no summām, kas
aizņemtas līdz vasarai

DALĪBVALSTS

KOMISIJA

DALĪBVALSTS

Dalībvalstis
pieprasa nākamos
maksājumus,
sasniedzot
saskaņotos
starpposma un
galīgos
mērķrādītājus

Komisija
sagatavo
pieprasījuma
sākotnējo
novērtējumu

Dalībvalstis
saņem ES
finansiālā
atbalsta daļu

Divu mēnešu
laikā

Pēc Komisijas
lēmuma, kurā
ņemts vērā EFK
atzinums

Līdz divām
reizēm gadā

Paldies

