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ES revidenti: Komisija nav pienācīgi pārraudzījusi ES lauku 
saimniecību atbalsta atdalīšanu no ražošanas apjomiem, par ko 
pieņēma lēmumu KLP veselīguma pārbaudē 2008. gadā 
Šodien publicētajā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ziņojumā konstatēts, ka Komisija nav pienācīgi 
pārraudzījusi to, kā 2010.–2012. gadā vienotā maksājuma shēmā dalībvalstis aprēķinājušas ES lauku 
saimniecību atbalsta maksājumtiesības. Dalībvalstis ne vienmēr sadalīja pieejamo atbalstu saskaņā ar 
ES principiem un politikas mērķiem, un reizēm maksājumtiesības aprēķināja nepareizi. 
 
"Vienotā maksājuma shēma (VMS), ko ieviesa 2005. gadā, aizstāja lielāko daļu agrāko tiešo maksājumu, kuri 
bija saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu. Pēc tam, kad 2008. gadā pārskatīja 2003. gada KLP reformu (tā 
dēvētā veselīguma pārbaude), VMS iekļāva lauksaimniecības nozares, kurās līdz tam šī shēma vēl nebija 
ieviesta vai bija ieviesta tikai daļēji. Dalībvalstīm bija diezgan liela rīcības brīvība maksājumtiesību piešķiršanā 
un aprēķināšanā; tomēr Komisija ir virsatbildīga par ES atbalsta maksājumiem lauksaimniekiem. Palāta 
konstatēja, ka Komisija nebija pieņēmusi skaidrus īstenošanas noteikumus un nebija pienācīgi pārraudzījusi 
dalībvalstis, kad tās saviem lauksaimniekiem sadalīja pieejamo atbalstu aptuveni 4,2 miljardu EUR apmērā 
2010.–2012. gada periodam. Tāpēc dalībvalstu definētie kritēriji reizēm neatbilda ES principiem, īpaši attiecībā 
uz vienlīdzīgu attieksmi pret lauksaimniekiem, proporcionalitāti un pareizu finanšu pārvaldību, un 
lauksaimnieku maksājumtiesības reizēm aprēķināja nepareizi," norādīja par ziņojumu atbildīgais ERP loceklis 
Augustins Kubiks (Augustyn Kubik). "Šī situācija varētu ievērojami ietekmēt arī jaunās lauksaimniekiem 
paredzētās maksājuma shēmas no 2015. gada." 
 
Lauksaimnieku tiešā atbalsta atdalīšana no ražošanas un VMS ieviešana bija KLP 2003. gada reformas svarīgi 
elementi. Galvenais VMS mērķis bija novirzīt politikas orientāciju no tirgus atbalsta uz lauksaimnieku ienākumu 
atdalītu atbalstu, tādējādi veicinot lauksaimnieku orientēšanos uz tirgu un panākot lielāku decentralizāciju. 
Līdz šim VMS ir ieviesta 18 dalībvalstīs, un tās īpatsvars kopējā ES lauksaimniecības un lauku atbalsta budžetā 
ir 54 %. VMS atbalsts nav atkarīgs no faktiskās lauksaimnieciskās ražošanas (ir “atdalīts” no ražošanas), bet, lai 
saņemtu atbalstu no VMS, lauksaimnieku rīcībā ir jābūt maksājumtiesībām un attiecināmai zemei. VMS būs 
spēkā līdz 2014. gada beigām. No 2015. gada VMS aizstās ar jaunu pamata maksājuma shēmu, kura arī 
balstīsies uz maksājumtiesībām. Ievērojot attiecīgus nosacījumus, dalībvalstīm būs iespējams pārnest 
pašreizējo maksājumtiesību vērtību uz jauno sistēmu. Tātad VMS maksājumtiesību aprēķins varēs ietekmēt 
turpmākos maksājumus lauksaimniekiem līdz 2021. gadam. 
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Piezīmes izdevējiem. 
 
Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības 
aspektu revīziju rezultāti. 
 
Īpašajā ziņojumā Nr. 8/2014 “Vai Komisija ir efektīvi pārvaldījusi saistītā atbalsta integrēšanu vienotā maksājuma shēmā” ir 
novērtēts, kā Komisija pēc kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) veselīguma pārbaudes 2008. gadā ir pārvaldījusi 
procesu, kurā vienotā maksājuma shēmā integrē ES atbalstu, kas sasaistīts ar lauksaimnieciskās ražošanas apjomiem 
(piemēram, apstrādātās zemes platības vai turēto dzīvnieku skaits). Konkrēti, ES revidenti pārbaudīja, vai Komisija 
pienācīgi pārraudzīja un pārbaudīja maksājumtiesību aprēķinu dalībvalstīs, vai dalībvalstu tiesību akti atbilda ES tiesību 
aktu nosacījumiem un principiem un vai kompetentās iestādes bija ieviesušas efektīvas pārbaudes, ar kurām nodrošināt 
maksājumtiesību pareizu aprēķināšanu un piešķiršanu. 
 
Palāta konstatēja, ka Komisija nebija izmantojusi savu mandātu, lai nodrošinātu, ka pieejamā atbalsta sadales kritēriji 
vienmēr saskan ar ES principiem, īpaši ar lauksaimnieku nediskriminācijas principu, proporcionalitātes principu un pareizas 
finanšu pārvaldības principu. Tāpat nebija novērtēts, vai izmantotie kritēriji ietekmējuši tirgus apstākļus.  
 
Lai gan pārsvarā dalībvalstis bija pareizi izmantojušas lauksaimnieku atsauces datus, ES revidenti konstatēja ievērojamus 
trūkumus aprēķina noteikumu un principu piemērošanā. Komisijas noteikumos nebija pietiekami precizēts, kādas 
pārbaudes dalībvalstīm jāveic, lai nodrošinātu maksājumtiesību pareizu aprēķināšanu, un dalībvalstu kontroles sistēmu 
kvalitāte bija dažāda. Revidenti konstatēja arī nepilnības saistībā ar to, kā Komisija uzraudzīja maksimālo apjomu 
ievērošanu, pārbaudīja dalībvalstu atbilstību ES tiesību aktiem un piemēroja kļūdu korekcijas. 
 
ES revidenti ir formulējuši Komisijai turpmāk uzskaitītos ieteikumus. 

• Īstenojot nākotnē plānotās tiešo maksājumu shēmas, jānodrošina KLP pasākumu konsekventa īstenošana: 
attiecīgajā līmenī jāizstrādā skaidras vadlīnijas un jāprasa dalībvalstīm pierādīt, ka to pieņemtie kritēriji ir objektīvi 
un nediskriminējoši, tādējādi izvairoties no tirgus vai konkurences kropļošanas. 

• Efektīvi jāpārrauga, vai tiek ievēroti maksimālie apjomi, un jāpieņem visaptverošāka pieeja atbilstīguma 
noskaidrošanas pārbaudēm, kurās lielāka uzmanība pievēršama konkrētam riskam, kas saistīts ar 
maksājumtiesībās bāzētu atbalsta shēmu, un ātrāk jārisina pārkāpumi. 

• Ja maksājumtiesību vērtība nav aprēķināta saskaņā ar noteikumiem, jāprasa maksājumtiesību korekcija un 
nepamatoti piešķirtu maksājumtiesību un no tām izrietošo VMS maksājumu atgūšana, īpaši sistemātisku kļūdu 
gadījumos. 

• Jāuzdod maksājumu aģentūrām pieņemt skaidras procedūras, kurās ietilptu efektīvas pārbaudes attiecībā uz 
aprēķinos izmantoto datu ticamību un dalībvalstu piešķirto maksājumtiesību precizitāti. 
 

Īsa videointervija ar ERP locekli, kas atbildīgs par šo ziņojumu, ir pieejama šādā adresē: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 

Līdzīga tēma ir aplūkota ERP Īpašajā ziņojumā Nr. 5/2011 "Vienotā maksājuma shēma (VMS): pareizas finanšu pārvaldības 
uzlabošanai risināmie jautājumi" (http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR11_05/SR11_05_EN.PDF). 
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