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Lauku attīstībā ES revidenti konstatē labu praksi, kuru piemērojot, varētu 
panākt reālus ietaupījumus projektu dotācijās 

Šodien publicētajā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ziņojumā ir aprakstīts, ka ES dalībvalstis varētu 
panākt nozīmīgus ietaupījumus lauku attīstības projektu dotācijās, vienlaikus nodrošinot līdzekļu 
labāku atdevi. Kaut arī daudzas nepilnības tika konstatētas tajā, kā dalībvalstis kontrolē lauku 
attīstības dotāciju izmaksas, ES revidenti atrada praktiski realizējamas, rentablas pieejas, kuras 
varētu piemērot plašāk. Komisija pieņem šos secinājumus un ir apņēmusies kopā ar dalībvalstīm 
strādāt pie tā, lai nākamajās lauku attīstības programmās uzlabotu lauku attīstības izmaksu kontroli. 

“Tā kā ir iesaistītas lielas summas, visiem ES budžeta pārvaldītājiem – Komisijai un dalībvalstīm – ir 
jākoncentrējas uz to, lai sasniegtu vajadzīgo rezultātu par vislabāko cenu,” stāvokli komentēja atbildīgais 
ERP loceklis Kevins Kārdifs [Kevin Cardiff]. “Kontrolējot izmaksas, mēs varam panākt daudz lielāku 
saimnieciskumu lauku attīstībā: daži simti eiro, kas ietaupīti katrā ieguldījumā, kopumā varētu veidot 
miljoniem eiro ietaupījumu. Ikreiz ietaupot 1 %, līdz 2020. gadam kopējais ieguvums būtu 500 miljoni EUR.” 

Dalībvalstis īstenoja aptuveni pusi no 100 miljardiem EUR Eiropas Savienības lauku attīstības izdevumu, kas 
paredzēti 2007.–2013. gadam, piešķirot dotācijas ieguldījumu izmaksām un citiem projektiem, kurus veic 
lauksaimnieki, lauku uzņēmumi, apvienības un pašvaldības. 

ES revidenti konstatēja, ka dalībvalstīm jau ir pieejamas efektīvākas pieejas šo dotāciju izmaksu 
kontrolēšanai, bet tās netika plaši piemērotas. Rezultātā dalībvalstu kontroles sistēmas bija vērstas uz to, lai 
pārbaudītu dotāciju pieteikumos iekļauto preču vai būvdarbu cenas, nepievēršot vienlīdz lielu uzmanību 
tam, vai pašas preces bija atbilstošas. Pārbaudes reizēm bija laikietilpīgas, bet nedeva lielu pārliecību par 
apstiprināto izmaksu pamatotību. Piemēram, dažas dalībvalstis izmaksas salīdzināja ar ražotāju cenrāžos 
norādītajām cenām, kas par 25–30 % pārsniedza reālās tirgus cenas.  

Revidenti secināja, ka 2007.–2013. gada plānošanas perioda sākumā Komisija nesniedza norādījumus un 
neizplatīja labu praksi – tā pirms dotāciju apstiprināšanas lielos apmēros nenodrošināja, ka dalībvalstu 
sistēmas ir efektīvas. Taču kopš 2012. gada Komisija ir pieņēmusi aktīvāku un saskaņotāku pieeju. Ja tā tiks 
īstenota, vairāk pievēršoties saimnieciskumam, finanšu pārvaldībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā 
vajadzētu uzlaboties. 
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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 konkrētu revīziju rezultāti.  

Šajā Īpašajā ziņojumā Nr. 22/2014 “Saimnieciskuma nodrošināšana – ES finansēto lauku attīstības  
projektu dotāciju izmaksu kontrole” aplūkots, vai Komisija un dalībvalstis ir izmantojušas pašas 
efektīvākās pieejas, lai kontrolētu lauku attīstības dotāciju izmaksas. 

Šī revīzija attiecās uz ES lauku attīstības politikas izmaksām. Tās uzmanības centrā bija dotācijas, kas 
piešķirtas, lai segtu izmaksas saistībā ar ieguldījumu un citiem projektiem, kurus īsteno lauksaimnieki, 
uzņēmumi, pašvaldības un citas organizācijas lauku apvidos. Šīs dotācijas, kas veidoja apmēram pusi no 
100 miljardus EUR lielajiem Eiropas Savienības izdevumiem, kuri bija plānoti 2007.–2013. gada 
periodam, Komisijas uzraudzībā pārvaldīja dalībvalstu iestādes.  

Līdz 2014. gadam visām 15 lielākajām lauku attīstības programmām bija ieviestas tiesību aktos 
paredzētās lauku attīstības izmaksu kontroles pamatsistēmas. Tika izmantotas dažādas metodes, un 
ERP konstatēja dažas labi izstrādātas pieejas noteiktu riska veidu novēršanai. Tomēr, kā parādīts šā 
ziņojuma IV pielikumā sniegtajā apskatā, tām visām tika konstatētas nepilnības attiecībā uz galvenajiem 
riska veidiem, līdz ar to lauku attīstības dotāciju izmaksas kopumā netika labi kontrolētas. Analizējot 
informāciju par visām 88 lauku attīstības programmām, atklājās, ka līdzīga situācija valda visā Eiropas 
Savienībā. 

Galvenās novērotās nepilnības lauku attīstības izmaksu kontroles sistēmu izveidē bija tas, ka tās 
pienācīgi nenovērš turpmāk uzskaitītos riskus, kas ir 

o pārmērīga specifikācija; 
o dotāciju apstiprinājumu balstīšana uz pārāk augstām cenām; 
o projekta izmaiņu gadījumā tas, ka faktiski atlīdzinātās izmaksas var nebūt pamatotas; 
o prasību un pārbaužu līmeņa nepietiekama sasaiste ar risku līmeni. 

ERP secināja, ka, uzlabojot izmaksu kontroles pieejas, pastāv plašas iespējas būtiski ietaupīt izdevumus 
par lauku attīstības projektu dotācijām 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Šos ietaupītos līdzekļus 
varētu izmantot, lai finansētu papildu projektus, tādējādi nodrošinot labākus tiešos rezultātus un 
koprezultātu un sekmējot mērķu sasniegšanu. ERP arī konstatēja praktiski realizējamas un rentablas 
pieejas apzināto risku mazināšanai, no kurām lielākā daļa dažās lauku attīstības programmās jau tiek 
īstenota. Ziņojumā ir uzskaitīti potenciāli labas prakses piemēri saistībā ar galvenajiem riskiem. 

Laba sistēmu izveide ir tikai pirmais solis. Svarīgi ir arī tas, kā sistēmas tiek ieviestas praksē. ERP iesaka 
Komisijai un dalībvalstīm jaunā plānošanas perioda sākumā pārbaudīt, vai sistēmas darbojas lietderīgi 
un vai tās ir efektīvas attiecībā uz šajā ziņojumā aprakstītajiem riskiem. 

Komisija pieņem šos secinājumus un ir apņēmusies kopā ar dalībvalstīm strādāt pie tā, lai nākamajās 
lauku attīstības programmās uzlabotu lauku attīstības izmaksu kontroli. 
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