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Luksemburgā, 2022. gada 20. jūnijā 

Ne visi ieguldījumi lauku attīstībā sniedz 
noturīgus ieguvumus  
Kopš 2007. gada Eiropas Komisija, izmantojot lauku attīstības programmu līdzekļus, ir iztērējusi 
vairāk nekā 25 miljardus EUR, lai dažādotu ES lauku ekonomiku un uzlabotu infrastruktūru lauku 
apvidos. Tomēr saskaņā ar šodien publicēto Eiropas Revīzijas palātas (ERP) īpašo ziņojumu šo 
pasākumu panākumi dalībvalstīs un nozarēs ir ievērojami atšķīrušies. Piemēram, ES finansēto 
projektu noturību un dzīvotspēju lauku tūrisma jomā ietekmē vāji ekonomiskie rādītāji un 
nelikumīga privāta izmantošana. Revidenti iesaka Eiropas Komisijai dalīties ar informāciju par 
labākajiem veidiem, kā efektīvāk novirzīt finansējumu dzīvotspējīgiem projektiem, un mazināt 
risku, ka projekti tiek pārprofilēti privātai izmantošanai. Revidenti iesaka arī pilnīgāk izmantot 
lielo datubāzu potenciālu. 

“ES ir veikusi ievērojamus ieguldījumus pasākumos, kuru mērķis ir mazināt lauku ekonomikas 
atkarību no lauksaimniecības un mežsaimniecības, saglabāt un radīt darbvietas, kā arī uzlabot 
infrastruktūru lauku apvidos,” teica ERP loceklis Viorel Ștefan, kurš vadīja revīziju. “Tomēr 
ES finansētiem projektiem šajās jomās vajadzētu būt noturīgiem, un mēs uzskatām, ka ES būtu 
jādara vairāk, lai attīstītu projektus, kas no ES atbalsta gūst ilglaicīgus ieguvumus un ieguldīto 
līdzekļu atdevi.” 

Revidenti analizēja dažādus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstītos 
projektus un konstatēja, ka lielākā daļa no tiem tiesību aktos noteiktā piecu gadu perioda beigās 
vēl arvien bija aktīvi. Tas jo īpaši attiecas uz projektiem infrastruktūras nozarē (piemēram, atbalsts 
ciematu atjaunošanai vai ceļu, ūdens un kanalizācijas tīklu būvniecībai vai uzlabošanai), jo 
infrastruktūra parasti tiek izstrādāta tā, lai tā saglabātos ilgu laiku. Tomēr viena trešdaļa 
daudzveidības palielināšanas projektu – projekti, kuru mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību 
nesaistītas darbības vai atbalstīt jaunas uzņēmējdarbības iespējas – mūsu veiktās revīzijas laikā jau 
bija pārtraukuši darbību, pat gadījumos, kad tika veikti ļoti lieli ieguldījumi. Investīcijas tūristu 
mītnēs bija vieni no visbiežāk atbalstītajiem daudzveidības palielināšanas projektiem.  
 
Revidenti konstatēja būtiskas atšķirības starp dažādām nozarēm un dalībvalstīm. Piemēram, Polijā 
lauksaimniecībai un mežsaimniecībai sniegto pakalpojumu projekti 2007.–2013. gadā bija mazāk 
noturīgi nekā projekti citās nozarēs. Šajā laikposmā tūristu mītnes vairākās dalībvalstīs tika 
atbalstītas pat tad, kad tas nebija ekonomiski izdevīgi, un dažos gadījumos tika uzsākta izmeklēšana 
par tādu ēku privātu izmantošanu, kuras tiek finansētas kā tūristu mītnes. Revidenti atklāja arī citus 
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gadījumus, kad dārgi tūristu mītnes projekti pēc dažiem gadiem tika slēgti. Noteikti projekti to 
darbības laikā ES subsīdijās katru mēnesi izmaksāja līdz pat 9000 EUR.  
 
Revidenti sniedz Komisijai vairākus ieteikumus saistībā ar 2023.–2027. gada kopējās 
lauksaimniecības politikas (KLP) plānošanas periodu un jo īpaši iesaka Komisijai palīdzēt izplatīt 
informāciju par labākajiem veidiem, kā:  
 

• pārliecināties, ka projekti ir noturīgi, ņemot vērā dažādos investīciju veidus, kas tiek 
atbalstīti;  

• ievākt pierādījumus par to, vai finansētās darbības vēl arvien ir aktīvas;  
• dotāciju nolīgumos paredzēt nosacījumus, kas pieprasa atbalstītos projektus izmantot to 

paredzētajam mērķim. 
  
Vispārīga informācija  
ERP analizēja ES atbalstu lauku infrastruktūrai arī īpašajā ziņojumā 25/2015, un problēmas, kas 
saistītas ar ES finansēto kohēzijas ieguldījumu noturību, tika aplūkotas arī īpašajā ziņojumā 
08/2018 un īpašajā ziņojumā 06/2011. 
 
Īpašais ziņojums 12/2022 “Lauku attīstības noturība: vairums projektu turpina darboties vajadzīgo 
laika posmu, bet būtu iespējams sasniegt ilgstošākus rezultātus” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē. 
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