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Revidenti uzsver, ka nākamās KLP plāniem jābūt “zaļākiem”, tie
stingrāk jābalsta uz darbības rezultātiem un jāuzlabo
pārskatatbildība
Eiropas Revīzijas palātas šodien publicētajā atzinumā teikts, ka kopējai lauksaimniecības politikai pēc
2020. gada ierosinātā reforma neatbilst ES ambīcijām attiecībā uz “zaļāku” un stingrāku pieeju, kas balstās uz
darbības rezultātiem. Priekšlikumā revidenti konstatēja virkni citu problēmu, īpaši pārskatatbildības jomā.
Kad Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu jaunai KLP pēc 2020. gada, tā uzsvēra, ka vides un klimata mērķiem
jānosaka augsta prioritāte. Revidenti atzīst, ka ierosinātajā reformā ir paredzēti rīki šo mērķu sasniegšanai, taču
paši mērķi nav ne skaidri definēti, ne pārvērsti skaitļos izteiktos mērķlielumos. Tādējādi nav skaidrs, kā zaļāku
KLP varēs novērtēt vai izmērīt. Turklāt revidenti secina, ka Komisijas aplēse par KLP ieguldījumu ES klimata
pārmaiņu mērķos šķiet nereālistiska.
Revidenti atzīmē, ka daudzas no ierosinātās politikas iespējām ir ļoti līdzīgas pašreizējai KLP. Konkrēti, lielākā daļa
budžeta joprojām būtu tiešie maksājumi lauksaimniekiem, pamatojoties uz noteiktu skaitu hektāru zemes, kas ir
īpašumā vai tiek izmantota. Taču šis instruments nav piemērots tam, lai risinātu daudzas ar vidi saistītas
problēmas, nedz arī tas ir efektīvākais veids dzīvotspējīgu ienākumu atbalstam, uzskata revidenti.
Priekšlikumā ir paredzētas svarīgas izmaiņas veidā, kādā šī politika praktiski jāīsteno. Revidenti atzinīgi vērtē to,
ka uzsvars ir pārvirzīts no atbilstības uz darbības rezultātiem. Tomēr viņi uzskata, ka priekšlikumā nav ietverti
elementi, kas nepieciešami efektīvai darbības rezultātu sistēmai. Jaunajai KLP vajag vairāk stimulu darbības
rezultātiem un mērķiem, kas ir skaidri saistīti ar tiešajiem rezultātiem, koprezultātu un ietekmi.
Vēl viena liela izmaiņa ir tas, ka ir pārformulēta ES attiecināmība KLP maksājumiem, taču, ņemot vērā ierosināto
modeli, tas var novest pie vājākas ticamības nodrošināšanas (jeb pārliecības gūšanas) sistēmas. Revidenti uzsver,
ka šāda sistēma paredz retākas un mazskaitlīgākas pārbaudes un revīzijas.
“Virzība uz novērtēšanu, kuras pamatā ir darbības rezultāti, neizslēdz vajadzību pārbaudīt likumību un pareizību,”
teica par šo atzinumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis João Figueiredo. “Mēs baidāmies, ka
noteikums, kas paredz, ka tikai ļoti neliela daļa izdevumu ir jāveic saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, var
padarīt šos tiesību aktus bezjēdzīgus un var negatīvi ietekmēt ES tiesību aktu piemērošanu”.

Šī preses relīze sagatavota, lai sniegtu kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas pieņemto atzinumu.
Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē: www.eca.europa.eu.
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Revidenti arī uzsver to, ka nav paredzēta stabila ārējās kontroles sistēma. Saskaņā ar priekšlikumu Komisija
nesaņems ne kontroles statistiku no maksājumu aģentūrām, ne sertifikācijas struktūru apliecinājumu par
maksājumiem atsevišķiem lauksaimniekiem. Rezultātā tiks vājināta Komisijas pārskatatbildība, brīdina revidenti.
Tas arī apgrūtinās vienotas revīzijas pieejas piemērošanu, īpaši tāpēc, ka sertifikācijas struktūru loma būs
mazāka.

Piezīme izdevējiem
Eiropas Revīzijas palāta sekmē ES finanšu pārvaldības uzlabošanu, publicējot atzinumus par priekšlikumiem
jauniem vai pārskatītiem tiesību aktiem ar finanšu ietekmi. Atzinumus savā darbā izmanto likumdevējas
iestādes — Eiropas Parlaments un Padome.
ERP Atzinums Nr. 7/2018 par Komisijas priekšlikumiem regulām, kas attiecas uz kopējo lauksaimniecības politiku
pēc 2020. gada pašlaik ir pieejams ir pieejams angļu valodā ERP tīmekļa vietnē eca.europa.eu. Pārējo valodu
versijas drīzumā tiks pievienotas.
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