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Trīs ceturtdaļas neienesīgo ieguldījumu lauksaimniecībā 
“izmaksā pārāk dārgi”, norāda ES revidenti 
Eiropas Revīzijas palātas jaunajā ziņojumā secināts, ka trīs ceturtdaļas revidēto projektu, kas 
finansēti saskaņā ar ES shēmu, kuras mērķis ir maksāt lauksaimniekiem par vides uzlabošanu, bija 
izmaksu ziņā nelietderīgi. Lielākā daļa tā saukto neienesīgo ieguldījumu sekmēja ainavas un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību. Tomēr 75 % gadījumu revidenti atklāja skaidras norādes par 
to, ka izmaksas bija vai nu nesamērīgi augstas, vai nepietiekami pamatotas. Atlases procedūru 
nepilnību dēļ saistībā ar tādu darbu veikšanu kā dzīvžogu izveidošana vai mitrāju atjaunošana 
netika pienācīgi pārbaudīta ieguldījumu priekšlikumu atbilstība atlases kritērijiem un tika finansēti 
neattiecināmi projekti. 

2007.–2013. gadā neienesīgajiem ieguldījumiem tika iztērēti aptuveni 860 miljoni EUR. Publiskais 
finansējums, kuru sniedza Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, un valsts līdzfinansējums bieži 
sasniedza 100 % projekta izmaksu.  

Revidenti apmeklēja četras dalībvalstis, kuras kopā iztērēja 80 % no kopējās summas, t. i., Portugāli, Dāniju, 
Apvienoto Karalisti (Angliju) un Itāliju (Apūliju). Tikai pieci no 28 revidētajiem projektiem bija izmaksu ziņā 
lietderīgi. Ziņojumā brīdināts, ka problēmjautājumi ir raksturīgi ne tikai revīzijai izraudzītajiem projektiem, 
jo problēmas izrietēja no nepilnībām dalībvalstu vadības un kontroles sistēmās.  

“Mūsu lauksaimniecības vides ilgtspējīga apsaimniekošana ir neapšaubāmi svarīga”, komentēja par šo 
ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Jans Kinšts [Jan Kinšt], “tomēr ES atbalstam jābūt 
arī finansiāli pamatotam.”  

Revidenti konstatēja, ka dalībvalstis pienācīgi nepārbaudīja deklarēto izmaksu patiesumu vai arī pieņēma 
visdārgāko piedāvājumu, nepieprasot pamatojumu. Dažos gadījumos no publiskajiem naudas līdzekļiem 
tika pilnībā finansēti projekti, kuri nepārprotami palielināja lauksaimniecības uzņēmuma vērtību, vai arī 
tiem piemēroja daudz augstākas atbalsta likmes nekā tās, kuras piemēro ienesīgajiem ieguldījumiem.  

Uzraudzības gaitā tika mērīti tikai tādi dati kā publisko izdevumu summa un atbalstu saņēmušo saimniecību 
skaits, bet bija maz tādas informācijas, kas parādītu sasniegto ES un dalībvalstu līmenī. Lai gan atbalsts 
turpinās 2014.–2020. gadā, Komisija un dalībvalstis vēl nav novērsušas lielāko daļu nepilnību, jo tās nav 
izdarījušas pietiekami daudz, lai šīs nepilnības savlaicīgi apzinātu. 
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Revidentu galvenie ieteikumi dalībvalstīm nākotnē ir:  

• novērtēt to, cik lielā mērā neienesīgie ieguldījumi tiek īstenoti sinerģijā ar citām vides 
shēmām; 

• sistemātiski pārbaudīt izmaksu deklarāciju apliecinošos dokumentus; 

• noteikt konkrētus rezultātu rādītājus un informēt par tiem savos gada īstenošanas ziņojumos; 

• izstrādāt kritērijus, ar kuriem nosaka potenciālo atdevi tiem neienesīgajiem ieguldījumiem, 
kam piemēro augstākās atbalsta likmes, un modulēt atbalsta līmeni; 

• nodrošināt, lai izmaksas nepārsniegtu līdzīga darba izmaksas brīvajā tirgū. 

Komisijai jāuzrauga neienesīgo ieguldījumu īstenošana ar gada īstenošanas ziņojumu starpniecību, 
jāsniedz norādījumi dalībvalstīm par atlases kritērijiem un jānodrošina, ka, veicot novērtējumus, tiek 
uzraudzīts ieguldījums agrovides mērķu sasniegšanā. 

 

Piezīmes izdevējiem 

Lauku attīstības politikas ietvaros dalībvalstis var izmantot ES budžeta līdzekļus, lai piešķirtu dotācijas 
saistībā ar neienesīgo ieguldījumu izmaksām; šiem ieguldījumiem ir pozitīva ietekme uz vidi, kaut arī 
tie nerada nozīmīgu ienesīgumu, ienākumus vai ieņēmumus vai nozīmīgi nepalielina saņēmējas 
saimniecības vērtību. Proti, neienesīgajiem ieguldījumiem būtu jākļūst par palīglīdzekli, lai veicinātu 
agrovides mērķu sasniegšanu vai citās vides shēmas noteikto saistību izpildi, vai arī, lai palielinātu 
aizsargājamo teritoriju ekoloģisko vērtību.  

 

Īpašais ziņojums Nr. 20/2015 “Neienesīgiem ieguldījumiem lauksaimniecībā sniegtā ES lauku 
attīstības atbalsta izmaksu lietderība” ir pieejams 23 ES oficiālajās valodās. 

 


