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Tehnisko palīdzību lauksaimniecībā un lauku attīstībā bija iespējams 
izmantot labāk, uzskata ES revidenti 

Šodien publicētajā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ziņojumā ir konstatēts, ka ne Komisija, ne Eiropas Savienības 
dalībvalstis nespēj pierādīt, cik labi tehniskās palīdzības izmantošana lauksaimniecības un lauku attīstības politikā 
ir sekmējusi budžeta lietderīgu izlietojumu un KLP mērķu sasniegšanu. 

Tehniskā palīdzība attiecas uz specializētu zināšanu un finansējuma sniegšanu, lai palīdzētu valdības departamentiem 
pilnveidot administratīvas spējas, kā arī uz izdevumiem, kas ar to saistīti. No tehniskās palīdzības drīkst segt 
administratīvos izdevumus, taču šis finansējums nav paredzēts administratīvo tēriņu aizstāšanai, ja šāds izlietojums 
vienlaikus neuzlabo administratīvās spējas. 

Revidētajā jomā dalībvalstīm bija tiesības izmantot tehniskās palīdzības finansējumu no ES budžeta vairākiem plaši 
definētiem pasākumiem, nepārsniedzot 4 % no summas, kas valstī atvēlēta lauku attīstībai. No 2007. līdz 
2013. gadam dalībvalstis bija ieplānojušas šāda veidā izlietot 1,5 miljardus EUR. Jaunajā 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā šī summa ir palielināta līdz aptuveni 1,9 miljardiem EUR. 

ES revidenti secināja, ka vislielākais potenciāls pienācīgam tehniskās palīdzības finansējuma izlietojumam lauku 
attīstības budžetā ir lauku tīklu finansēšana. Lauku tīkli, kuru mērķis ir pastiprināt sadarbību, zināšanu apmaiņu un 
inovācijas lauksaimniecībā, ir ļoti piemērots veids, kā novirzīt tehniskās palīdzības finansējumu. 

Tomēr lielākajā daļā tehniskās palīdzības izdevumu tie līdzekļi, kas bija paredzēti spēju veidošanai, bieži vien tika 
izmantoti vispārējā administratīvā budžeta papildināšanai. Tehniskās palīdzības finansējums palīdzēja dalībvalstīm 
iegūt līdzekļus, ko novirzīt algu izmaksām laikā, kad visā Eiropā tika samazināti administratīvie budžeti. Līdzīga 
tendence bija vērojamā arī Komisijā, kurai ir savs iekšējais tehniskās palīdzības budžets. ERP revidenti atklāja, ka gan 
dalībvalstīs, gan Komisijā daudzas darbības, kuras attiecas uz kārtējiem administratīviem izdevumiem, faktiski 
finansēja no tehniskās palīdzības. 

Palāta uzskata: kamēr tiesību aktos nav noteikts nepārprotams aizliegums tehnisko palīdzību izlietot šādā veidā, 
valsts pārvaldes algu un citu kārtējo izdevumu finansēšana no tehniskās palīdzības nav labākais veids, kā šo palīdzību 
likt lietā. “Svarīgi atzīmēt, ka šos līdzekļus varēja izmantot lauku attīstības projektiem vietējā līmenī, tātad 
neapšaubāmi ir alternatīvas izmaksas, kas saistītas ar nepamatotu tehniskās palīdzības izlietojumu, un mazāk reālu 
investīciju lauksaimniecībā,” secināja par šo ziņojumu atbildīgā ERP locekle Kersti Kaljulaida (Kersti Kaljulaid). 
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ES revidenti ir formulējuši turpmāk uzskaitītos ieteikumus. 

• Komisijai ir jāpaskaidro dalībvalstu tehniskās palīdzības tvērums un piemērošana lauku attīstības jomā. Šāds 
skaidrojums ļautu labāk pārredzēt veidus, kā finansējumu var izmantot. Komisijai stingri jāuzrauga, kā 
dalībvalstis īsteno tehnisko palīdzību, un jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka vispārēji 
administratīvi izdevumi netiek apmaksāti no Komisijas pašas tehniskās palīdzības budžeta pozīcijām. 

• Komisijai turpmāk ir jāprasa dalībvalstīm atsevišķi paziņot administratīvās / “budžeta atbalsta” izmaksas 
lauku attīstībai, lai būtu labāk redzams, ka daļa tehniskās palīdzības finansējuma ir izlietota šādam atbalstam. 

• Komisijai un dalībvalstīm jāizveido piemērota darbības rezultātu sistēma tehniskās palīdzības finansējumam. 
Īpaši svarīgi ir pareizi novērtēt Komisijas un dalībvalstu tehniskās palīdzības vajadzības, un ir jāievieš 
mehānisms mērķu izvirzīšanai un jāmēra virzība uz tiem. 

 

Piezīmes izdevējiem 

Eiropas Revīzijas palāta publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu Eiropas Savienības 
budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti. 

Īpašajā ziņojumā Nr. 4/2015 “Tehniskā palīdzība: tās devums lauksaimniecībā un lauku attīstībā” galvenā uzmanība 
ir pievērsta tehniskās palīdzības pārvaldībai un tās devumam galveno lauksaimniecības un lauku attīstības politikas 
mērķu sasniegšanā. Revidenti pārbaudīja, kādas darbības Komisija un dalībvalstis finansēja no tehniskās palīdzības, 
vai deklarētās izmaksas bija attiecināmas un vai kārtība tehniskās palīdzības darbības rezultātu novērtēšanai bija 
pienācīga un efektīva. 

Palāta revidēja tehniskās palīdzības finansējuma izlietojumu lauksaimniecībā un lauku attīstībā 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā. Revīzijas centrā bija finansējuma pareizība, efektivitāte un lietderība Komisijas un dalībvalstu 
līmenī. 


