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IEROSINĀJUMI 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. konstatē, ka Eiropas Revīzijas palātas konstatētais kļūdu līmenis dabas resursu jomā 

2015. gadā ir turpinājis samazināties — 2,9 % salīdzinājumā ar 3,6 % 2014. gadā — un 

no visām politikas jomām, kurās tiek īstenota dalītā pārvaldība, šis ir pats zemākais 

rādītājs; norāda, ka aplēstais kļūdu īpatsvars nedaudz pārsniedz būtiskuma slieksni, 

proti, 2 %; norāda, ka finanšu korekciju un summu atgūšanas koriģējošā kapacitāte 

ievērojami mazina atlikušo risku ES budžetam; atgādina, ka daudzos gadījumos 

problēmas ir administratīva rakstura un līdz ar to kļūdu īpatsvars nebūtu jāuztver kā 

krāpšanas, neefektivitātes vai izšķērdēšanas pazīme; 

2. norāda, ka DG AGRI 2015. gadā ir daudz strādājis, lai nodrošinātu, ka dalībvalstu 

iestādes kļūst arvien spējīgākas novērst kļūdas lauksaimniecības izdevumos un īstenot 

savas lauku attīstības programmas; uzteic DG AGRI par pozitīvo ietekmi, kas 

atspoguļojas Revīzijas palātas pārskatā par 2015. gadu, un uzskata, ka tā veiktajiem 

pasākumiem vajadzētu veidot labu pamatu 2014.–2020. gada izdevumu perioda 

svarīgākajiem gadiem; 

3. norāda, ka kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) veido divas ļoti atšķirīgas, taču 

viena otru papildinošas politikas jomas, kurās kļūdu īpatsvars atšķiras, proti, pirmajā 

pīlārā (ELGF) tas ir 2,2 %, bet otrajā pīlārā (ELFLA) — 5,3 %, un Revīzijas palāta ir 

atzinusi, ka kļūdu īpatsvars lauku attīstības jomā laika gaitā ir mazinājies; turklāt norāda 

arī uz Revīzijas palātas piezīmi, ka dalībvalstis nebija pietiekami ņēmušas vērā ES 

prioritātes1, un uzskata, ka minētā atšķirība ir skaidrojama ar abu KLP pīlāru atšķirīgo 

struktūru, uzbūvi, apjomu un mērķiem; norāda, ka kļūdu daudzuma palielināšanos 

ietekmē ar otrā pīlāra finansējumu saistītais birokrātiskais slogs, un uzsver, ka ir 

jāturpina vienkāršot ELFLA finansēšanas procedūras; atzinīgi vērtē to, ka vairumā 

gadījumu tiešie maksājumi tikuši veikti pareizi; 

4. prasa Eiropas Revīzijas palātai turpināt sniegt atsevišķus novērtējumus attiecībā uz 

ELGF, ELFLA un 2. izdevumu kategoriju arī pēc tam, kad būs aizvadīts nākamais 

finanšu gads, jo, pastāvot atsevišķiem novērtējumiem, ir iespējams mērķtiecīgi rīkoties, 

lai uzlabotu visnotaļ atšķirīgos kļūdu īpatsvarus; 

5. uzsver, ka pastāv būtiska atšķirība starp kļūdu veidiem, proti, ir jānošķir neuzmanības 

kļūdas no liela mēroga kļūdām; konstatē, ka lielākā daļa skaitļos izsakāmo kļūdu ir 

saistīta ar pārāk lielu atbalsttiesīgo zemes platību norādīšanu un ka šā tipa kļūdas 

kopumā veido 0,7 % no kopējā aplēstā kļūdu īpatsvara, savukārt problēmas valstu 

administrāciju darbībā vai to pieļauti pārkāpumi ir vērojami tikai atsevišķos gadījumos; 

turklāt norāda, ka daudzkārt runa ir nevis par neveiksmīgiem ieguldījumiem, bet gan par 

to, ka izdevumi tikuši veikti saistībā ar projektiem vai saņēmējiem, kuri nav tiesīgi 

saņemt atbalstu, vai ar neattiecināmām izmaksām — piemēram, tādēļ, ka nav bijusi 

ievērota publiskā iepirkuma procedūra; 

                                                 
1  Revīzijas palātas 2015. gada pārskats, 7.76. punkts. 
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6. uzsver, ka ir svarīgi no jauna apstiprināt KLP leģitimitāti, proti, ka tā ir viens no 

galvenajiem Eiropas rīcības instrumentiem, kas vērsts uz nodarbinātības un 

konkurētspējas saglabāšanu un radīšanu lauku apvidos; prasa skaidrāk nošķirt kļūdu 

veidus, jo tiek atklātas arī tādas kļūdas, kurām nav nelabvēlīgas finansiālās ietekmes, 

piemēram, pārmērīgas izmantošanas rezultātā nepareizi deklarētas zemes platības; prasa 

iedalīt šīs kļūdas četrās kategorijās: (1) kļūdas, kurām nav nelabvēlīgas finansiālās 

ietekmes, (2) neuzmanības kļūdas, (3) rupja nolaidība, (4) krāpšana; uzskata, ka 

Komisijai būtu jāprasa, lai dalībvalstu rīcības plānos tiktu iekļauti pasākumi visbiežāk 

konstatēto kļūdu cēloņu novēršanai, jāpārskata sava lauku attīstības atbilstīguma 

revīziju stratēģija un jānodrošina, lai tiktu pareizi piemērota darījumu likumības un 

pareizības apstiprināšanas procedūra; mudina attiecīgā gadījumā lauku attīstības 

programmās izmantot vienkāršoto izmaksu iespējas, piemēram, vienotas likmes 

izmaksas, lai vēl vairāk mazinātu kļūdu īpatsvaru un administratīvo slogu un stimulētu 

uzņēmējdarbību; 

7. atzinīgi vērtē DG AGRI publicēto 2015. gada darbības pārskatu, kurā uzskatāmi 

parādīts KLP ieguldījums Eiropas lauksaimniecības vispārējā konkurētspējā, 

lauksaimniecības pārtikas nozarē un lauku teritoriju nostiprināšanā; tādēļ prasa nākotnē 

nodrošināt KLP pienācīgu finansējumu, lai tā varētu turpināt īstenot Līgumos noteiktos 

mērķus, vienlaikus arī sniedzot ieguldījumu vides saglabāšanā un klimata pārmaiņu 

pārvarēšanā; atzīst, ka, ņemot vērā 2015. gada darbības pārskatu, dalībvalstu rīcībā ir 

pietiekama informācija, lai atklātu un labotu kļūdas pirms izdevumu deklarēšanas 

Komisijai; atzinīgi vērtē to, ka gada darbības pārskatā ir iekļauts plašāks rādītāju klāsts, 

lai uzskatāmi parādītu šai politikas jomai laika gaitā raksturīgās tendences, un mudina 

Komisiju turpināt šādu praksi, lai labāk informētu likumdevējus un Revīzijas palātu par 

norisēm nozarē, to ietekmi un sniegtu plašāku kontekstu; 

8. uzsver, ka dalībvalstu paziņotā kļūdu īpatsvara KLP tiešajos maksājumos un lauku 

attīstības programmās ticamību ir iespējams vēl vairāk uzlabot, vajadzības gadījumā 

izstrādājot specifiskus rīcības plānus un dalībvalstīm izmantojot pieejamo informāciju, 

lai atklātu un labotu kļūdas, pirms tās Komisijai deklarē izdevumus, jo tādējādi, 

pateicoties kļūdu savlaicīgai atklāšanai, iespējams, varētu samazināt kļūdu īpatsvaru; 

uzsver, ka dalībvalstīm savus ziņojumus vajadzētu iesniegt savlaicīgi; 

9.  uzsver, ka ir svarīgi, lai pastāvētu iespēja veikt avansa maksājumus pirms 16. oktobra 

un arī pēc 2017. gada, it īpaši attiecībā uz platībatkarīgajiem maksājumiem par zemes 

gabaliem, kuros pastāv dabas vai citi specifiski ierobežojumi, vienlaikus paturot prātā 

lauksaimnieku ekonomisko stāvokli un abas atkāpes no Regulas (ES) Nr. 1306/2013 

75. panta attiecībā uz 2015. un 2016. gadu; 

10. norāda, ka kļūdu īpatsvars, ko Revīzijas palāta konstatējusi, pamatojoties uz nelielu 

pārbaudei atlasīto maksājumu skaitu (180), tagad ir ļoti tuvs Komisijas aplēstajam kļūdu 

īpatsvaram, kas noteikts, izskatot tūkstošiem uz vietas veikto pārbaužu, un uzskata, ka, 

ņemot vērā pēdējos gados jau ieviestos pasākumus, it īpaši kopīgo uzraudzības un 

novērtēšanas sistēmu un finanšu korekcijas ES budžeta aizsardzībai šajā politikas jomā, 

vēl ievērojamāk samazināt kļūdu īpatsvaru būtu iespējams tikai ar nesamērīgām 

izmaksām; 

11. mudina gan Komisiju, gan dalībvalstu iestādes, kur vien iespējams, turpināt novērst un 
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mazināt ar tiešajiem maksājumiem saistītos sarežģījumus, it īpaši tad, ja ELGF un lauku 

attīstībai paredzētie līdzekļi dalībvalstīs tiek administrēti daudzos dažādos līmeņos; 

12. atzīst to, ka Komisija arvien vairāk pārtrauc un aptur maksājumus, tādējādi nodrošinot 

sistemātisku korekciju veikšanu gadījumos, kad tikuši konstatēti trūkumi; 

13. atzinīgi vērtē to, ka programmas „Augļi skolai” un „Skolas piens” ir iekļautas vienotā 

shēmā, kas ir lietotājdraudzīgāka nekā iepriekš, un, pateicoties tam, ir uzlabojies atbalsts 

šīm programmām un to īstenošana; uzsver, ka nelielās programmas ir jāpielāgo vietējām 

īpatnībām; šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka Komisija nekavējoties nāca klajā ar 

vienkāršošanas iniciatīvu, ierosinot pārskatīšanu, lai mazinātu birokrātisko slogu; 

14. uzsver, ka par nelielajām programmām interese ir mazāka un/vai tajās pastāvīgi 

vērojams augsts kļūdu īpatsvars, jo šīs programmas nav elastīgas; tādēļ ierosina 

Komisijai šīs programmas pārskatīt un vienkāršot, tiecoties mazināt ar tām saistīto 

birokrātisko slogu, jo tādējādi gan tiktu vairots šo programmu pievilcīgums, gan 

mazinātos kļūdu īpatsvars; 

15. prasa pārvietot nelielās programmas uz KLP otro pīlāru; 

16. atzinīgi vērtē jaunās paaudzes papildu finanšu instrumentus un uzskata, ka, tos 

izstrādājot, ir jāparedz skaidrāki mērķi un pietiekams kontroles līmenis īstenošanas 

perioda beigās, lai uzskatāmi parādītu to ietekmi un nodrošinātu, ka tie neizraisa kļūdu 

īpatsvara palielināšanos; 

17. prasa, lai dalībvalstīs, kuras pēdējo triju gadu laikā nav uzrādījušas gaidītos rezultātus, 

atbildīgās personas šo valstu maksājumu aģentūrās būtu nevis attiecīgās dalībvalsts 

pilsoņi, bet gan civildienesta attiecībās jau esoši ES ierēdņi; 

18. vērš uzmanību uz lauksaimniecības politikas pārvaldības sistēmas daudzgadu 

perspektīvu un uzsver, ka direktīvas īstenošanā pieļauto pārkāpumu galīgo novērtējumu 

būs iespējams veikt tikai plānošanas perioda beigās; 

19. atzinīgi vērtē 2014.–2020. gada plānošanas perioda jaunos noteikumus, tostarp tādus 

pasākumus kā revīzijas un sertifikācijas iestāžu iecelšana, revīzijas iestāžu akreditācija, 

finanšu analīze un kontu atzīšana, finanšu korekcijas un neto finanšu korekcijas, 

proporcionāla kontrole un ex ante nosacījumi, kuru mērķis ir vēl vairāk mazināt kļūdu 

līmeni; atzinīgi vērtē arī nopietnu trūkumu definīciju un korekciju līmeņa gaidāmo 

palielināšanos atkārtoti konstatētu trūkumu gadījumos; 

20. atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto jauno koncepciju attiecībā uz kļūdu īpatsvara analīzi; 

pieņem zināšanai, ka 2016. gadā neatkarīgi no specifiskiem valstu noteikumiem pirmo 

reizi tika piemērota jaunā procedūra ex ante kontroļu veikšanai lauku saimniecībās, 

vienlaikus saglabājot attiecībā uz nelielajām kļūdām izmantoto pieeju; tomēr norāda, ka 

ārkārtīgi sarežģīto nosacījumu dēļ ir nepieciešams turpināt vienkāršošanu, vienlaikus 

saglabājot iecerētos politiskos mērķus; uzsver, ka sankciju sistēma ir jāpadara 

samērīgāka, jo gadījumos, kad atklātās kļūdas ir nelielas, maksājumi ne vienmēr būtu 

jāpārtrauc; 

21. atzinīgi vērtē zemes gabalu identifikācijas sistēmas (ZGIS) aktualizēšanu, kas ļaus 
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precīzāk reģistrēt zemes gabalus, ņemot vērā to, ka daudz kļūdu rodas tieši reģistrācijas 

procesā; aicina Komisiju un dalībvalstis pievērsties tam, ka dažās dalībvalstīs ir 

iekavējušies zemes reģistrēšanas darbi, kas var ietekmēt turpmāko finansējumu, un 

nodrošināt ticamu un aktuālu informāciju un attēlus ZGIS, lai mazinātu kļūdu risku 

saistībā ar pārāk lielu attiecināmo zemes platību deklarēšanu; apzinās, ka, visās 

dalībvalstīs piemērojot biežāk aktualizētu kontroles sistēmu, kļūdu īpatsvars vidējā 

termiņā samazināsies, jo dati kļūs ticamāki — to apstiprina arī Revīzijas palāta —, un 

ka ilgtermiņa perspektīvā, pateicoties labākam brīvpieejas satelītattēlu izmantojumam, 

kļūdu īpatsvars mazināsies vēl vairāk; norāda, ka dalībvalstu līmenī jau ir vērojami 

centieni un iniciatīvas turpināt KLP vienkāršošanu, līdztekus nodrošinot GPS 

mērījumiem atbilstošu precizitāti; uzsver, ka ir svarīgi mazināt birokrātisko slogu, kuru 

izjūt gan lauksaimnieki, gan administrācija un kura iemesls ir (jau) iepriekš uzmērītu 

zemes platību atkārtota uzmērīšana; konstatē, ka, labāk izmantojot tiešajiem 

maksājumiem piemēroto integrēto pārvaldības un kontroles sistēmu, kura aptver lauku 

saimniecību un atbalsta pieteikumu datubāzes, kā arī ZGIS, ir iespējams gan veiksmīgi 

novērst kļūdas, gan mazināt to daudzumu; norāda, ka Komisija uzrauga, vai tiek 

pienācīgi īstenotas korekcijas dažās jomās, kurās vērojami trūkumi, ņemot vērā to, ka 

lielākā daļa Revīzijas palātas paziņoto kļūdu ir salīdzinoši maza apmēra — zem 5 % — 

un ir saistītas ar individuālām attiecināmo zemes platību deklarācijām; 

22. norāda, ka KLP vienkāršošana nedrīkst pakļaut riskam pārtikas ražošanas dzīvotspēju, 

un prasa ieviest pasākumus pārejai uz mazoglekļa ekonomiku lauksaimniecības pārtikas 

ražošanas un mežsaimniecības nozarēs; 

23. norāda, ka 2015. gads ir pirmais revīzijas gads, kad bija pilnā apmērā obligāti jāveic 

ekoloģizācijas pasākumi, un, kā jau bija gaidāms, tas izraisīja kļūdu īpatsvara 

palielināšanos. 
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