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Lauku attīstība: jaunais plānošanas process ir pārāk ilgs un
sarežģīts, uzskata ES revidenti
Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā teikts, ka jaunais ES lauku attīstības izdevumu plānošanas
process ir pārāk ilgs un sarežģīts, un tam piemītošie trūkumi traucē gan izpildi, gan rezultātu
sasniegšanu. Turklāt revidenti konstatēja, ka, neraugoties uz Eiropas Komisijas centieniem,
programmu īstenošana nesākās agrāk un izdevumus sāka veikt vēl lēnāk nekā iepriekšējā
periodā.
ES lauku attīstības politikas mērķis ir uzlabot lauksaimniecības konkurētspēju, nodrošināt dabas
resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un panākt lauku ekonomikas un kopienu līdzsvarotu
attīstību. 2014.–2020. gada plānošanas periodā ES plāno izlietot lauku attīstībai gandrīz
100 miljardus EUR.
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai finansiāli atbalsta pasākumus, kurus veic
dalībvalstis, izmantojot valsts vai reģionālās lauku attīstības programmas, ko sagatavo dalībvalstis
un apstiprina Komisija.
“Jauna perioda plānošanā allaž nākas saskarties ar problēmu, ka darbs ir jāsāk, pirms vēl ir
pieejami pienācīgi un būtiski dati no iepriekšējiem periodiem,” teica par šā ziņojuma
sagatavošanu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Janusz Wojciechowski. “Mēs
konstatējām, ka plānošanas dokumenti ir pārāk sarežģīti un apjomīgi un tomēr nav pietiekami
vērsti uz gaidāmajiem rezultātiem”.
Revidenti pārbaudīja, vai jaunais ES stratēģiskais satvars 2014.–2020. gadam atspoguļoja lielāku
vērstību uz darbības rezultātiem un vai jaunā procesa rezultātā tika sagatavotas kvalitatīvas lauku
attīstības programmas, kas ļautu sasniegt labākus rezultātus.
Viņi secināja, ka, lai gan satvara mērķis bija uz rezultātiem balstīta pieeja, apstiprinātās
programmas bija apjomīgas un sarežģītas un tām piemītošās nepilnības varētu traucēt
koncentrēšanos uz izpildi un rezultātiem. Viņi arī skatīja lauku attīstības politikas plānošanu
2014.–2020. gadam, lai novērtētu, vai tā deva iespēju lauku attīstības programmas īstenot agrāk
un tādējādi izvairīties no kavējumu negatīvajām sekām. Revidenti konstatēja, ka, neraugoties uz
Šī preses relīze sagatavota, lai sniegtu kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu.
Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu.
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Komisijas centieniem, īstenošana nesākās agrāk un plānotos izdevumus sāka veikt lēnāk nekā
iepriekš.
Lai procesu uzlabotu, revidenti iesaka Komisijai turpmāk:
•

nodrošināt, lai tās priekšlikumi sekmētu saskaņotību starp atsevišķām programmām;

•

vienkāršot plānošanas dokumentus un samazināt prasību skaitu;

•

sadarbībā ar dalībvalstīm nodrošināt, lai ziņošana par 2019. gadu sniegtu skaidru un
visaptverošu informāciju;

•

precīzāk definēt dažādos rādītājus;

•

ņemt vērā pieredzi, kas gūta, īstenojot pašreizējo sistēmu;

•

savlaicīgi sagatavot priekšlikumus lauku attīstības politikai pēc 2020. gada.

Revidenti arī iesaka Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai apsvērt iespēju saskaņot
ilgtermiņa stratēģiju ar ES budžeta ciklu un veikt visaptverošu izdevumu pārskatīšanu pirms jauna
ilgtermiņa budžeta noteikšanas.
Īpašais ziņojums Nr. 16/2017 “Lauku attīstības plānošanai jābūt mazāk sarežģītai un vairāk
uzmanības jāveltī rezultātiem” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās.
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