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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas konstatējumus, kas apstiprina, ka kļūdu līmenis ir 
turpinājis samazināties, ņemot vērā to, ka kļūdu īpatsvars samazinājās no 2,5 % 
2016. gadā līdz 2,4 % 2017. gadā dabas resursu jomā, un tā finansiālo ietekmi vēl vairāk 
samazina finanšu korekcijas un līdzekļu atgūšana, jo nepareizi izmaksātās summas ir 
atgrieztas budžetā; norāda, ka lauksaimniecības un lauku attīstības politika veido 98 % 
no izdevumiem minētajā jomā un Revīzijas palāta savā ziņojumā ir izmantojusi 
230 darījumu izlasi 21 dalībvalstī; sagaida, ka kļūdu īpatsvars turpinās samazināties, jo 
atbalsta saņēmēji pabeigs pielāgošanos pašreizējā kopējās lauksaimniecības politikas 
(KLP) perioda jaunajiem noteikumiem;

2. ņem vērā Revīzijas palātas ieteikumus attiecībā uz pasākumiem, kuru mērķis ir 
samazināt lauksaimnieku vecumu un vajadzību šim nolūkam īstenot specializētākas 
programmas;

3. atgādina Komisijai, ka risks par netīšām kļūdām, kas radušās sarežģītā regulējuma dēļ, 
galu galā kaitē atbalsta saņēmējiem; atgādina, ka pastāv būtiska atšķirība starp kļūdu 
veidiem un to mērogu, proti, starp netīšu nolaidību, kas ir administratīva rakstura, un 
krāpšanas gadījumiem, un nolaidības rezultātā parasti netiek radīts finansiāls kaitējums 
nodokļu maksātājiem, kas arī būtu jāņem vērā, novērtējot faktisko kļūdu īpatsvaru; 
uzsver, ka būtu vēlams kļūdu aprēķināšanas metodi vēl vairāk racionalizēt; aicina arī 
skaidrāk nošķirt dažādus kļūdu veidus, jo dažām konstatētajām kļūdām nav negatīvu 
finansiālu seku; ierosina šīs kļūdas klasificēt četrās kategorijās: 1) kļūdas, kurām nav 
negatīvu finansiālu seku, 2) nolaidība, 3) rupja nolaidība, 4) krāpšana;

4. mudina Komisiju turpināt virzību uz vienotu revīzijas shēmu, kas ļautu samazināt 
kontroles radīto administratīvo slogu visos līmeņos, vienlaikus saglabājot efektīvu 
kontroli attiecībā uz maksājumu likumību un pareizību;

5. uzskata, ka Komisijai būtu jāprasa, lai dalībvalstu rīcības plānos tiktu iekļauta korektīva 
rīcība ar mērķi risināt visbiežākos kļūdu cēloņus;

6. norāda, ka finanšu korekciju un līdzekļu atgūšanas koriģējošā kapacitāte 2017. gadā ir 
palielinājusies līdz 2,10 % salīdzinājumā ar 2,04 % 2016. gadā, tādējādi vēl vairāk 
samazinot risku attiecībā uz KLP;

7. atzinīgi vērtē to, ka kopējais Revīzijas palātas konstatētais kļūdu līmenis ir ļoti cieši 
saistīts ar kopējo KLP kļūdu īpatsvaru, kas dots DG AGRI 2017. gada darbības 
pārskatā, parādot, ka korektīvo pasākumu plāni, kurus dalībvalstis ir īstenojušas 
iepriekšējos gados, ir bijuši efektīvi; 

8. norāda, ka tiešie maksājumi no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda veido 
aptuveni trīs ceturtdaļas no izdevumiem un tajos kļūdu līmenis nebija būtisks; norāda, 
ka tiešie maksājumi lauksaimniekiem balstās uz maksājumtiesībām, un tiem piemēro 
vienkāršotus zemes attiecināmības noteikumus un efektīvu ex ante kontroles sistēmu 
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(IAKS), kura ļauj veikt datubāzu automatizētas kontrolpārbaudes; pauž bažas par 
joprojām pastāvīgi augstu kļūdu līmeni citās izdevumu jomās — lauku attīstība, vide, 
klimata politika un zivsaimniecība; turklāt norāda, ka lauku attīstības projekti pēc 
būtības ir sarežģītāki, jo tiem ir plašāki mērķi, un izdevumi trīs pārējās jomās tiek 
līdzfinansēti vai izmaksāti, atlīdzinot izmaksas, un neattiecināmi saņēmēji, pasākumi, 
projekti vai izdevumi veido aptuveni divas trešdaļas no aplēstā kļūdu līmeņa minētajā 
DFS izdevumu kategorijā;

9. atzinīgi vērtē konstatējumus, kuros Revīzijas palāta pēc tam, kad tā pārbaudīja 29 lauku 
attīstības investīciju projektus, konstatēja, ka 26 no tiem ir saskaņā ar lauku attīstības 
programmās noteiktajām prioritātēm un prioritārajām jomām un ka dalībvalstis ir 
piemērojušas atbilstošas atlases procedūras; atzinīgi vērtē arī to, ka vairumā gadījumu 
pārbaudīto projektu atbalsta saņēmēji ir tos īstenojuši, kā plānots, un dalībvalstis ir 
veikušas pārbaudes, lai pārliecinātos, vai izmaksas ir bijušas pamatotas; tādēļ uzskata, 
ka lauku attīstības pieejai arī turpmāk jābūt pilnībā atbalstītam, nozīmīgam un 
galvenajam elementam KLP stratēģiskajos plānos, virzoties uz priekšu;

10. ņem vērā, ka lauksaimniecības nozarē atbalsta saņēmēju saņemtās summas ir salīdzinoši 
nelielas salīdzinājumā ar citiem Savienības projektiem un tādēļ administratīvais slogs, 
lai pierādītu pareizu naudas izlietojumu, ir proporcionāli lielāks; 

11. aicina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm turpināt sekmīgu ģeotelpiskā atbalsta 
pieteikuma (GSAA) īstenošanu un uzraudzīt maksājumu aģentūru panākto progresu, 
palīdzot lauksaimniekiem, kuri GSAA vēl neizmanto;

12. atzinīgi vērtē to, ka jaunu instrumentu un procesu ieviešana, lai izmantotu datus par 
sniegumu, piemēram, IT lietojumprogrammas, piemēram, ZGIS dati par zemes 
gabaliem, ir veicinājusi deklarēto lauksaimniecības platību pārbaudīšanu un 
atjaunināšanu gan dalībvalstu maksājumu aģentūrām, gan lauksaimniekiem; tas palīdzēs 
veikt tiešā atbalsta pieteikumu kontrolpārbaudes, kā arī samazināt kļūdu līmeni;

13. uzsver, ka nākotnē ir jāturpina Savienības tiesību aktu vienkāršošana un administratīvā 
sloga samazināšana lauksaimniekiem un citiem atbalsta saņēmējiem;

14. norāda, ka piekļuve datiem un laba uzraudzība, jo īpaši attiecībā uz vides aspektiem, 
nākotnē ir būtiska, ņemot vērā to, ka ilgtermiņa lauksaimniecības ražīguma pamatā ir 
noteikti dabas resursi, piemēram, augsne un bioloģiskā daudzveidība;

15. aicina dalībvalstis un reģionus nodrošināt, ka atbalsta pieteikumus var aizpildīt un 
iesniegt elektroniski, un aicina Komisiju palīdzēt dalībvalstīm sasniegt šo mērķi;

16. atzinīgi vērtē DG AGRI 2016. gada darbības pārskata publicēšanu, kurā skaidri norādīts 
KLP ieguldījums nodarbinātības līmeņa palielināšanā lauku apvidos; šajā sakarā pauž 
bažas par to, ka priekšlikumos par KLP pēc 2020. gada un notiekošajās sarunās par DFS 
ir paredzēti KLP budžeta samazinājumi, jo īpaši attiecībā uz ELFLA otro pīlāru, ko 
līdzfinansē dalībvalstis un kas attiecas uz lauku attīstības pasākumiem un ir cieši saistīts 
ar saistībām vides un klimata jomā, ieguldījumiem lauku saimniecībās un atsevišķiem 
citiem lauku projektiem;

17. uzskata, ka pēc iespējas būtu jāsamazina lauksaimnieku pārbaudes uz vietas un ka būtu 
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jāievieš satelītu un administratīvās pārbaudes;

18. aicina dalībvalstis un reģionus nodrošināt, ka iestādes no valsts un Savienības 
reģistrācijas sistēmām iegūst maksimāli daudz datu un dokumentu un ka tās liek pašiem 
lauksaimniekiem sniegt informāciju tikai tad, ja nav citu iespēju; aicina arī Komisiju 
palīdzēt dalībvalstīm sasniegt minēto mērķi.
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