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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0628/2010, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais 
Ciprian Dobre, par Rumānijas valdības problēmām Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai apropriāciju izmantošanā un 
pārvaldībā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē aktivitātes, ko veic Maksājumu aģentūra lauksaimniecības un 
zivsaimniecības attīstībai (APDRP), kas ir atbildīga par Rumānijai piešķirto līdzekļu 
administrēšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros.
Lūgumraksta iesniedzējs īpaši atsaucas uz projektiem, kas finansēti 3. ass pasākuma 3.2.2.a 
ietvaros attiecībā uz „Ciematu atjaunošanu un attīstību, pamatpakalpojumu ekonomikai un 
lauku iedzīvotājiem uzlabošanu un lauku mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu”. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju pēc 2009. gada jūnija APDRP mainīja projekta 
novērtēšanas sistēmu tikai mēnesi pirms projektu iesniegšanas termiņa, tādējādi ietekmējot 
visu attiecīgo procesu.  Viņš uzskata par absurdām vairākas izmaiņas, kuras pazemina 
ūdensapgādes un kanalizācijas projektu nozīmi, kas ir prioritāte lauku apvidos salīdzinājumā 
ar ceļu infrastruktūras projektiem.  Viņš uzskata, ka tas ir rezultāts Rumānijas iestādēs 
pieļautai korupcijai ceļu būves un uzlabošanas jomā. Viņš norāda, ka grozījumus novērtēšanas 
sistēmā atvieglotā kārtībā izdarīja APDRP, un apgalvo, ka no 2009. gada jūnijā 295 
iesniegtajiem projektiem tikai 38 ir pamatā saistīti ar dzeramo ūdeni un kanalizācijas 
sistēmām. Attiecīgi viņš pieprasa veikt izmeklēšanu, lai noskaidrotu lietas apstākļus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 8. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 3. martā.
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Lūgumraksts

Attiecīgais lūgumraksts attiecas uz to, kā piemēroti atlases kritēriji pasākumam 322 „Ciematu 
atjaunošana un attīstība, pamatpakalpojumu ekonomikai un lauku iedzīvotājiem uzlabošana 
un lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” Rumānijas Lauku attīstības programmā 
(RDP) 2007.–2013. gada periodam, kuru atbalsta Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai (ELFLA). Ar šo pasākumu paredzēts uzlabot lauku iedzīvotāju dzīves apstākļus, 
nodrošinot piekļuvi pamatpakalpojumiem, un saglabāt lauku teritorijas vietējo kultūras un 
dabas mantojumu, lai panāktu ilgtspējīgu attīstību.

Rumānijas RDP gadījumā atlases kritēriji ir noteikti pašā programmā, ko apstiprinājusi 
Komisija. Tomēr vērtējumu (punktus), kas piešķirts šiem kritērijiem, izlemj vadošā iestāde, 
apspriežoties ar pārraudzības komiteju.
Pasākumam 322 pastāv 10 atlases kritēriji, katram no kuriem ir īpašs vērtējums1:

1. Lauku teritorijas, kuras iepriekš saņēmušas Kopienas atbalstu līdzīgam 
ieguldījumam (10 punkti);

2. Lauku teritorijas reģionos ar augstu nabadzības līmeni (10, 7 vai 5 punkti atbilstīgi 
nabadzības līmenim);

3. Projekti vietējās vai apgabala līmeņa attīstības stratēģijas ietvaros (5 punkti);
4. Integrēti ieguldījumu projekti (5 punkti);
5. Dzeramā ūdens/notekūdeņu infrastruktūras ieguldījumu projekti lauku apvidos ar 

2000–10 000 cilvēku ekvivalentu, kuri ir identificēti reģionālajos ģenerālplānos, 
kas nav finansēti no operatīvās programmas „Vide” (līdzfinansēti no ERAF) 
(15 punkti);

6. Ceļu infrastruktūras ieguldījumu projekti, kuri nodrošina saikni ar galvenajiem 
ceļiem (apgabala un nacionālie ceļi) vai citiem galvenajiem transporta ceļiem 
(dzelzceļš un upes) (25 punkti);

7. Ūdensapgādes infrastruktūras ieguldījumu projekti tādās teritorijās, kur trūkst 
ūdens vai kuras bieži ietekmē sausums (5 punkti);

8. Dzeramā ūdens/notekūdeņu infrastruktūras ieguldījumu projekti teritorijās, kurās 
ūdens ir ļoti piesārņots vai kurās gruntsūdeņos ir augsta nitrātu koncentrācija, kas 
ietekmē sabiedrības veselību (5 punkti);

9. Sociālās infrastruktūras ieguldījumu projekti (10, 7 vai 5 punkti atbilstīgi līdzekļu 
saņēmējam);

10. Projekti, lai veicinātu ieguldījumus konkrētu vietējo vērtību un kultūras 
mantojuma saglabāšanā (10, 7 vai 5 punkti atbilstīgi līdzekļu saņēmējam).

Paši atlases kritēriji nekad nav tikuši grozīti kopš RDP apstiprināšanas 2008. gadā. Tomēr 
vadošā iestāde ir veikusi izmaiņas dažu atlases kritēriju vērtējumā pirms priekšlikumu 
iesniegšanas uzaicinājuma publicēšanas 2009. gada jūnijā.

Komisijas novērojumi
Eiropas Komisijas apstiprinātās lauku attīstības programmas noteic pasākumu darbības jomu 
(mērķus, atbalsta apstākļus / pieņemamības kritērijus, līdzekļu saņēmējus u. c.) un mērķi, ko 
                                               
1 Minētais vērtējums ir vērtējums, kurš piemērots uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus 
2009. gada jūnijā, kuru apstrīd lūgumraksta iesniedzējs.
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atbalsta ELFLA, nosakot atlases kritērijus, lai identificētu tos pieteikumus, kas visvairāk 
atbilst lauku vajadzībām, kas norādītas valsts stratēģijas plānos.

Tomēr projektu atlase ir vadošo iestāžu kompetencē ar noteikumu, ka to izvēle atbilst 
principiem, kas noteikti programmās, kas pieņemtas ar Komisijas piekrišanu, un ka tās atbilst 
attiecīgajiem ES tiesību aktiem.

Rumānijas gadījumā, kamēr atlases kritēriji ir noteikti pašā RDP, šo atlases kritēriju 
vērtējuma un to izmaiņu noteikšana ir atkarīga no vadošās iestādes, apspriežoties ar RDP 
pārraudzības komiteju.

Komisija apzinās, ka zināmas izmaiņas atlases kritēriju vērtējumā tika veiktas pirms jaunu 
priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu publicēšanas, un jau ir vērsusi vadošās iestādes 
uzmanību uz nepieciešamību izvairīties no jebkādu izmaiņu veikšanas, īslaicīgi iepriekš 
brīdinot, lai nodrošinātu taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem iespējamiem līdzekļu 
saņēmējiem.
Attiecībā uz konkrēti Rumānijas RDP pasākumu 322 mēs vēlētos precizēt, ka izmaiņas 
dzeramā ūdens / notekūdeņu infrastruktūras projektu un ceļu infrastruktūras projektu un 
nabadzīgo teritoriju vērtējumā saskaņā ar Komisijai pieejamo informāciju notika trīs mēnešus 
pirms priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājuma atklāšanas 2009. gada jūnijā. Tā ir taisnība, ka 
vienam no atlases kritērijiem attiecībā uz ūdens infrastruktūru (kritērijs Nr. 7) vērtējums 
samazinājās no 10 uz 5 punktiem; tomēr kāds cits kritērijs ūdens projektos (kritērijs Nr. 5) 
palielinājās no 10 uz 15 punktiem. Vispār gan ūdens, gan ceļu infrastruktūras projektiem var 
piešķirt maksimums 25 punktus.
Turklāt tādu pastāvošo procedūru ietvaros kā, piemēram, grāmatojumu noskaidrošanas 
procedūra ELFLA līdzekļu gadījumā Komisijas dienesti regulāri apmeklē dalībvalstis, lai 
pārbaudītu, vai visas vajadzīgās procedūras ir pareizi piemērotas. Neatbilstību gadījumā 
Komisija var izlemt piemērot finanšu korekcijas.

Secinājums

Projektu atlase ir dalībvalstu vadošo iestāžu kompetencē ar noteikumu, ka to izvēle atbilst 
principiem, kas noteikti programmās, kas pieņemtas ar Komisijas piekrišanu, un ka tās atbilst 
spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Tomēr, tā kā Komisija apzinās, ka zināmas izmaiņas atlases kritēriju vērtējumā tika veiktas īsi 
pirms jaunu priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu publicēšanas, tā ir jau izvirzījusi šo 
jautājumu apspriedei ar Rumānijas varas iestādēm. Komisija turpinās tā rīkoties savās 
diskusijās un saziņā ar Rumānijas varas iestādēm, pieprasot tām veikt visus vajadzīgos 
pasākumus operatīvajā līmenī, lai nodrošinātu korektu un pārredzamu atlases procedūras 
piemērošanu.


