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ES revidenti uzskata, ka ar lauku infrastruktūras līdzekļiem
“varētu sasniegt daudz vairāk”.
Jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā secināts, ka ES finansētie projekti lauku teritoriju
uzlabošanai, būvējot ceļus, ūdensapgādes sistēmas, skolas un citus objektus, sniedz tikai
ierobežotu ieguldīto līdzekļu atdevi. Kaut arī daži no šiem lauku attīstības projektiem deva
pozitīvu ieguldījumu lauku teritorijās, revidenti uzskata, ka ar pieejamajiem līdzekļiem varētu
sasniegt “daudz vairāk”.
No 2007. līdz 2013. gadam ar lauku attīstības programmu starpniecību lauku infrastruktūrai no
ES līdzekļiem bija piešķirti 13 miljardi EUR. Valstu tēriņu kopsumma palielinājās līdz gandrīz
19 miljardiem EUR. Finansējuma mērķis bija veicināt ekonomikas izaugsmi, padarīt lauku apvidus
pievilcīgākus un uzlabot to saikni ar galveno infrastruktūru. Šādus ieguldījumus atbalstīja arī
vairāki citi ES, valstu, reģionālā un vietējā līmenī pieejami finansējuma avoti.
Šajā ziņojumā revidenti skatīja, vai Eiropas Komisija un dalībvalstis ar finansētajiem pasākumiem
ir panākušas ieguldīto līdzekļu atdevi. Tika apmeklētas piecas dalībvalstis: Vācija, Spānija, Itālija,
Polija un Rumānija. Lai gan atsevišķi infrastruktūras projekti ir devuši pozitīvu ieguldījumu lauku
apvidos, revidenti konstatēja, ka dalībvalstis un Komisija, izmantojot dalīto pārvaldību, ir tikai
daļēji panākušas ieguldīto līdzekļu atdevi.
“Eiropas Komisija un dalībvalstis dala atbildību par ļoti daudziem infrastruktūras projektiem lauku
apvidos”, teica par šo ziņojumu atbildīgais Revīzijas palātas loceklis Nikolaos Milionis. “Ja šis
kopējais darbs ritētu efektīvāk, varētu panākt daudz vairāk.”
Dalībvalstis ne vienmēr skaidri pamatoja ES lauku attīstības finansējuma izmantošanu un vairāk
centās izvairīties no finansējuma dublēšanās nekā rūpējās par efektīvu koordināciju ar pārējiem
fondiem. Risks saistībā ar to, ka projekti būtu īstenoti arī bez ES naudas, nebija efektīvi pārvaldīts,
kaut arī reizēm tika konstatēta laba prakse. Atlases procedūrās finansējums ne vienmēr tika
piešķirts izmaksu ziņā lietderīgākajiem un ilgtspējīgākajiem projektiem, arī ilgās administratīvās
procedūras ierobežoja pasākumu efektivitāti un lietderību.

Šī preses relīze sagatavota, lai sniegtu kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas pieņemto īpašo ziņojumu.
Ziņojuma pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu
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Ticama informācija par faktiski sasniegto bieži vien nebija pieejama, un tas apgrūtināja turpmākās
politikas veidošanu un budžeta pārvaldību atbilstoši rezultātiem.
Revidenti domā, ka kopš 2012. gada Komisija ir pieņēmusi aktīvāku un saskaņotāku pieeju. Ja to
īstenos pareizi, finanšu pārvaldībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā vajadzētu uzlaboties.
Tomēr revidenti brīdina, ka nepilnībām saistībā ar fondu koordināciju un izpildes informāciju ir
tendence saglabāties.
Revidenti ir sagatavojuši turpmāk minētos ieteikumus.
Dalībvalstīm jāievieš labāk koordinēta pieeja lauku infrastruktūras atbalstam, kurā vajadzības un
finansējuma trūkums būtu izteikts skaitļos un kura pamatotu lauku attīstības pasākumu
izmantošanu, formulējot projektiem skaidrus un konkrētus mērķus. Dalībvalstīm arī jānodrošina,
ka tiek atlasīti izmaksu ziņā lietderīgākie projekti, jāņem vērā ieguldījumu lietderīgās
izmantošanas laiks, kad tās nosaka ar ilgtspēju saistītās prasības, un jāievēro saprātīgs termiņš
projektu apstiprināšanai un maksājumu veikšanai.
Komisijai jāizmanto pirmajos pasākumos gūtā pieredze, lai nodrošinātu efektīvu koordināciju un
novērtētu, vai infrastruktūras ieguldījumiem izmantojamie dažādie ES fondi cits citu papildina.
Lai pārvaldītu izdevumus, pamatojoties uz rezultātiem, Komisijai un dalībvalstīm jāsavāc
savlaicīgi, būtiski un ticami dati.

Īpašais ziņojums Nr. 25/2015 “ES atbalsts lauku infrastruktūrai — iespējas panākt daudz labāku
ieguldīto līdzekļu atdevi” ir pieejams 23 ES valodās.
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