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Jaunās pārbaudes, ko piemēro ES lauksaimniecības 
izdevumiem, ir jāuzlabo, secina revidenti 

Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā atzīts, ka valsts revīzijas struktūrām piešķirtā jaunā loma 
saistībā ar kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) izdevumu likumības un pareizības 
pārbaudēm ir pozitīvs solis, bet pašreiz Eiropas Komisijas ieviestajam satvaram piemīt 
ievērojamas izstrādes nepilnības. Revidenti pārbaudīja satvaru, kas ieviests, lai ļautu valstu 
sertifikācijas struktūrām sniegt atzinumus saskaņā ar ES noteikumiem un starptautiskajiem 
revīzijas standartiem. Lai panāktu uzlabojumus, revidenti ir formulējuši vairākus ieteikumus, ko 
iekļaut Komisijas jaunajās vadlīnijās, kurām jāstājas spēkā 2018. gadā.  

Dalībvalstu izraudzītas sertifikācijas struktūras ir bijušas attiecīgo valstu KLP maksājumu aģentūru 
neatkarīgi revidenti kopš 1996. gada. Kopš 2015. gada tām ir arī jāsniedz atzinums par to 
izdevumu likumību un pareizību, kurus Komisijai ir prasīts atlīdzināt.  

Par ziņojumu atbildīgais Palātas loceklis João Figueiredo atzīst, ka sertifikācijas struktūru jaunā 
loma ir pozitīvs solis, jo tādējādi ir iespējams palīdzēt dalībvalstīm nostiprināt kontroles 
mehānismus un samazināt revīzijas izmaksas. Tāpat arī Komisija tagad var iegūt neatkarīgu 
papildu pārliecību par izdevumu likumību un pareizību. 

Tomēr revidenti secina, ka “satvaram, ko Komisijas ir izstrādājusi jaunās sistēmas pirmajam 
gadam, piemīt ievērojamas nepilnības. Tā rezultātā sertifikācijas struktūru atzinumi svarīgos 
aspektos pilnībā neatbilst revīzijas standartiem un noteikumiem.”  

Revidenti atzīmē, ka Komisijas pārliecības iegūšanas modelis joprojām ir balstīts uz dalībvalstu 
ziņoto kontroles statistiku. 2015. gadā sertifikācijas struktūru atzinums bija tikai viens no vērā 
ņemtajiem faktoriem. Revidenti secina, ka, tiklīdz sertifikācijas struktūru darbs būs veikts 
uzticamā veidā, tam jākļūst par galveno elementu. 

Revidenti konstatēja vairākas nepilnības vadlīnijās attiecībā uz šādiem jautājumiem: risks, ka ir 
pārspīlēta pārliecība, ko iegūst no iekšējiem kontroles mehānismiem, izlašu reprezentivitāte, 
atļauto pārbaužu veids, divu dažādu kļūdu īpatsvaru aprēķināšana un to izmantošana un 
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atzinumu balstīšana uz nepietiekami novērtētu kļūdu līmeni. 

Galvenie revidentu ieteikumi Komisijai ir šādi: 

• izmantot sertifikācijas struktūru rezultātus kā galveno elementu savā pārliecības 
iegūšanas modelī, tiklīdz sertifikācijas struktūru darbs ir pienācīgi definēts un veikts; 

• prasīt sertifikācijas struktūrām ieviest pienācīgus aizsardzības mehānismus, lai 
nodrošinātu izlašu reprezentivitāti; 

• ļaut sertifikācijas struktūrām veikt pārbaudes uz vietas un revīzijas procedūras, ko tās 
pašas uzskata par piemērotām; 

• prasīt sertifikācijas struktūrām aprēķināt tikai vienu likumības un pareizības kļūdu 
īpatsvaru; 

• nodrošināt, ka maksājumu aģentūru kontroles statistikā paziņotais kļūdu līmenis tiek 
pienācīgi iekļauts sertifikācijas struktūru noteiktajā kļūdu līmenī. 

Piezīmes izdevējiem 

Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) budžets 2014.–2020. gada periodam ir 363 miljardi EUR 
jeb apmēram 38 % no daudzgadu finanšu shēmas 2014.–2020. gadam kopējās summas. 
KLP kopīgi pārvalda Komisija un dalībvalstis. Komisija deleģē budžeta izpildi dalībvalstu 
izraudzītām maksājumu aģentūrām, bet tā uzņemas galīgo atbildību, tātad tai ir jānodrošina, ka 
ES finansiālās intereses ir aizsargātas tikpat labi, kā gadījumā, ja Komisija pati pildītu deleģētos 
budžeta izpildes uzdevumus.  

Īpašais ziņojums Nr. 7/2017 “Sertifikācijas struktūru jaunā loma saistībā ar KLP izdevumiem: 
pozitīvs solis vienotas revīzijas modeļa virzienā, bet vēl jārisina ievērojamas nepilnības” ir 
pieejams 23 ES valodās ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu). 

 

 


