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Lauku saimniecību izdevumu pamatā turpmāk jābūt
vērienīgām un atbilstīgām darbības rezultātu
mērķvērtībām, uzskata ES revidenti
Eiropas Revīzijas palāta šodien ir aicinājusi turpmākos kopējās lauku attīstības politikas (KLP)
izdevumus balstīt vērienīgās un atbilstīgās darbības rezultātu mērķvērtībās, vienlaikus pilnībā
ievērojot likumības un pareizības prasības. Turklāt revidenti uzsver, ka līdzekļi jāizlieto tur, kur
ar tiem var panākt nozīmīgu ES pievienoto vērtību.
Šis aicinājums ir iekļauts informatīvajā dokumentā par KLP nākotni, kas sagatavots kā atbilde uz
Eiropas Komisijas paziņojumu par pārtikas un lauksaimniecības nozari pēc 2020. gada. Pašlaik
notiek KLP pārskatīšana, jo 2020. gadā beidzas kārtējais ES finanšu septiņgadu plānošanas
periods.
Revidenti uzskata, ka dažu KLP pasākumu mērķi nav skaidri. Piemēram, ar pēdējo KLP reformu
ieviestā zaļināšanas pasākuma mērķim – uzlabot KLP ekoloģiskos raksturlielumus – nav konkrētu
mērķvērtību, kas apliecinātu pasākuma ieguldījumu vides un klimata jomā. Ja iespējams, mērķi ir
jāizsaka skaitļos ne tikai tiešajiem rezultātiem, bet arī koprezultātam un ietekmei.
“Lauksaimniecības finansējumu var piešķirt tur, kur ir lielāka iespēja, ka tas tiks pilnībā izlietots,
nevis tur, kur tas risina svarīgas vajadzības un sniedz rezultātus,” teica par informatīvo
dokumentu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis João Figueiredo. “Tas atspoguļo
izdevumu kultūru, nevis darbības rezultātu kultūru.”
Revidenti atzīst, ka Komisija ir ņēmusi vērā daudzus no ieteikumiem, kurus tie sagatavojuši
vairāku gadu gaitā, un Komisija ir sākusi īstenot apņemšanos sniegt jaunu, darbības rezultātos
balstītu satvaru. Tomēr, viņi piezīmē, ka daļa statistikas datu neatbilst kritērijiem, kurus revidenti
bija noteikuši iepriekšējos ziņojumos, un ka atbalstītie pasākumi šķiet līdzīgi tiem, ko atbalstīja
iepriekš.
Pašlaik nav tādas ES statistikas sistēmas, kas spētu sniegt informāciju par lauku iedzīvotāju dzīves
līmeni. Revidenti atkārtoti ir aicinājuši sagatavot šādus datus, lai tos izmantotu rīcībpolitikai,
Šī preses relīze sniedz kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas sagatavoto informatīvo dokumentu.
Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu.
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kuras mērķis ir nodrošināt pienācīgu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem, un citu KLP mērķu
sasniegšanai.
Galvenais elements Komisijas koncepcijā ir “jauns īstenošanas modelis”, kas balstās uz lielāku
elastību un subsidiaritāti un uzliek dalībvalstīm lielāku atbildību par darbības rezultātiem.
Revidenti uzskata, ka tam, lai jaunais modelis būtu sekmīgs, ir vajadzīgi
•
pasākumi, kuru pamatā ir skaidri zinātniski un statistiski pierādījumi par to, ka tie noteikti
sasniegs vēlamos rezultātus;
•
atbilstīgi, vērienīgi un pārbaudāmi mērķrādītāji jaunajiem “KLP stratēģiskajiem plāniem”, kas
saskaņoti ar ES mērķiem;
•

stingra uzraudzības un vērtēšanas sistēma;

•
stabila pārskatatbildības un revīzijas ķēde, kas sniedz pārliecību gan par atbilstību, gan par
darbības rezultātiem.

ERP informatīvais dokuments “KLP nākotne” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) angļu
valodā. Drīzumā tiks pievienotas pārējo valodu versijas.
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