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ES revidenti pārbauda riska un krīzes pārvaldības rīkus, ar 
kuriem paredzēts stabilizēt lauksaimnieku ienākumus  
Eiropas Revīzijas palāta veic revīziju par riska un krīzes pārvaldības rīkiem kopējā lauksaimniecības 
politikā (KLP). Revidenti pārbaudīs, vai ieviestie pasākumi efektīvi un lietderīgi novērš ienākumu 
zudumus, kurus lauksaimniekiem izraisījuši tādi apdraudējumi kā ekstrēmi laikapstākļi, lipīgas 
slimības un politiski lēmumi, piemēram, Krievijas aizliegums importēt preces no ES.  

Revīzijā uzmanība būs vērsta uz riska pārvaldības rīkiem, kas izstrādāti, lai daļu no riskiem, ar kuriem 
saskaras lauksaimnieki, pārnestu uz tādām trešām personām kā apdrošināšanas sabiedrības un 
kopējie fondi, kā arī uz ārkārtas pasākumiem, kas palīdz lauksaimniekiem tādās krīzes situācijās kā 
tirgus nelīdzsvarotība, dzīvnieku slimības vai patērētāju uzticības zudums. 

“Produkcijas zudumi un politiski lēmumi, piemēram, Krievijas importa aizliegums, tieši ietekmē 
lauksaimnieku ienākumus,” teica par šo revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Samo 
Jereb. “Ņemot vērā ES budžeta ierobežojumus un jaunas prioritātes, kā arī ekstrēmākus laikapstākļus, 
lauksaimniecībai nepieciešama stingra un saskanīga riska un krīzes pārvaldības sistēma”. 

Revidenti skatīs Eiropas Komisijas vajadzību novērtējumu attiecībā uz risku pārvaldību un krīzes 
situāciju novēršanu. Revīzijā vērtēs, vai riska un krīzes pārvaldības rīki ir labi integrēti un saskaņoti cits 
ar citu un ar valstu īstenotajiem pasākumiem. Tajā arī analizēs ES riska pārvaldību praksē un ārkārtas 
pasākumus, kas pēc Krievijas importa aizlieguma izveidoti augļu un dārzeņu nozarē. 

Revidenti plāno apmeklēt vairākas dalībvalstis, kur notiks sanāksmes ar KLP vadošajām iestādēm un 
maksājumu aģentūrām, kā arī ar galvenajām ieinteresētajām personām, proti, ar apdrošināšanas 
sabiedrībām un kopējiem fondiem. Revīzijas ziņojumu plānots publicēt 2019. gada vidū. 

Piezīmes izdevējiem 

Lauku attīstības programmām 2014.–2020. gadā atvēlētie kopējie publiskie izdevumi (dalībvalsts 
finansējums un ES līdzfinansējums), kas paredzēti apdrošināšanai, kopējiem fondiem un ienākumu 
stabilizēšanai, sasniedz 2500 miljonus EUR. 

ES izdevumi ārkārtas pasākumiem augļu un dārzeņu nozarē 2015.–2017. gadā bija 459 miljoni EUR. 

 


