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Jaunās izmaksu iespējas lauku attīstībai ir uzlabojums, taču 
dalībvalstīm tās jāizmanto plašāk, uzskata ES revidenti 

Lauku attīstības projektu izmaksu atlīdzināšanas jaunā metode ir vieglāk izmantojama gan 
atbalsta saņēmējiem, gan pieprasījumu pārbaudītājiem, bet tā jāizmanto plašāk, secināts 
Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā. Vienkāršotu izmaksu iespēju nolūks ir papildināt veco 
sistēmu, ar kuru saskaņā prasa atlīdzināt radušās izmaksas, jo tā ir sarežģīta un tajā pastāv 
kļūdu iespējamība. Dalībvalstis tagad var izvēlēties trīs papildu metodes: standarta likmes 
izmaksas, vienreizējus maksājumus un vienotas likmes finansējumu. 

Revidenti pārbaudīja, vai jaunās iespējas vienkāršo pārvaldi, nodrošina saimnieciskumu, tiek plaši 
izmantotas un palielina koncentrēšanos uz politikas mērķu sasniegšanu. 

Revidenti konstatēja, ka šīs iespējas ir vienkāršojušas pārvaldi, jo atbalsta saņēmējiem tās atvieglo 
pieprasījumu iesniegšanu un ietaupa laiku administratīvajās pārbaudēs. Ar šīm iespējām ir 
iespējams kontrolēt projektu izmaksas, bet tikai tādā gadījumā, ja tās ir noteiktas pareizā līmenī 
un balstītas taisnīgā, objektīvā un pārbaudāmā metodikā. Tomēr tās nepalielina koncentrēšanos 
uz koprezultātu. Turklāt sertifikācijas struktūru loma šo iespēju revīzijā nav skaidri noteikta, tāpēc 
pastāv risks.  

Revidenti norāda, ka var samazināties administratīvais slogs, jo nav vajadzības izsekot katram 
EUR līdz pat individuāliem apliecinošajiem dokumentiem. Atbalsta saņēmēji iesniedz mazāk 
dokumentu, un dalībvalstu iestādēm ir mazāk, ko pārbaudīt. Tomēr jauno iespēju izmantošana ir 
ierobežota, galvenie iemesli ir lauku attīstības projektu dažādais raksturs un vajadzīgais 
ieguldījums.  

“Šīs jaunās iespējas joprojām attiecas tikai uz nelielu daļu no kopējiem lauku attīstības 
izdevumiem,” sacīja par šā ziņojuma sagatavošanu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis 
João Figueiredo. “To sekmīga īstenošana būs atkarīga no Komisijas norādījumiem un dalībvalstu 
vēlmes izmantot šo jauno finansēšanas veidu.” 

http://www.eca.europa.eu/
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Revidenti iesaka Eiropas Komisijai 

• atjaunināt norādījumus par vienkāršotajām izmaksu iespējām, aptverot galvenos 
principus attiecībā uz metodikas izstrādi; 

• precizēt, kam ir jāpārbauda jauno iespēju metodika un aprēķini; 

• apsvērt vairāk standarta iespēju un atjaunināt kontroles mehānismu definīcijas. 

• apsvērt iespēju pāriet no radušos izmaksu atlīdzināšanas uz izdevumu atlīdzināšanu, 
pamatojoties uz rezultātiem. 

Piezīmes izdevējiem 

ES lauku attīstības politikas mērķis ir palīdzēt lauku apvidiem risināt plašu ekonomikas, vides un 
sociālo problēmu loku. ES šai politikai gadā tērē aptuveni 14 miljardus EUR. Lauku attīstības 
izdevumi veido aptuveni 25 % no kopējās lauksaimniecības politikas izdevumiem. Dalībvalstu 
līdzfinansējums ir vēl 7 miljardi EUR gadā.  

Aptuveni puse lauku attīstības izdevumu balstās uz lauksaimniecības platībām vai dzīvnieku 
skaitu. Pārējiem izdevumiem atbalsts var izpausties kā fiksētas summas vai procentuāla daļa, kas 
saistīta ar veiktajām darbībām vai arī izmaksām, kuras radušās atbalsta saņēmējam. 

Īpašais ziņojums Nr. 11/2018 “Jaunas iespējas lauku attīstības projektu finansēšanai: 
vienkāršākas, bet nav vērstas uz rezultātiem” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) 
ES 23 valodās. 
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