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Augsta līmeņa konference par ES pārskatatbildības uzlabošanu: 
ERP iesaistās dialogā ar ieinteresētajām personām ES un valstu 
līmenī 

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) šodien organizēja augsta līmeņa konferenci, kurā piedalījās daudzas 
personas, kuru pienākums ir nodrošināt Eiropas Savienības pārskatatbildību par publiskajiem līdzekļiem, 
ko novirza ES mērķu sasniegšanai. Politikas veidotāji, parlamentārieši, ES un valstu revidenti, kā arī ideju 
laboratoriju pārstāvji un akadēmisko aprindu pārstāvji izskatīja pašreizējo pārskatatbildības kārtību 
Eiropas Savienībā un kritiski izvērtēja to, kā šie pasākumi varētu attīstīties turpmākajos gados. Vajadzīga 
labāka sadarbība starp pārvaldības iestādēm, parlamentiem un revidentiem ES un valstu līmenī, lai 
iedzīvotājiem sniegtu pilnvērtīgāku ainu par ES politikas jomu un programmu darbības rezultātiem. 

“Efektīva demokrātiska pārbaude un lietderīga publiskā sektora revīzija iet roku rokā. Tās stiprina 
leģitimitāti, sniedzot ES iedzīvotājiem skaidru priekšstatu par to, cik daudz ir paveikts, piemēram, lai 
uzlabotu saimnieciskumu, paaugstinātu nodarbinātības izredzes, uzturētu drošas Savienības robežas vai 
aizsargātu vidi, un cik tas izmaksājis,” norādīja ERP priekšsēdētājs Vitors Kaldeira [Vitor Caldeira]. “Tomēr, 
lai tā notiktu, ES un valstu līmenī ir jābūt ieviestiem pareiziem pārskatatbildības pasākumiem.” 

Konferences vadītājs ERP loceklis Kevins Kārdifs [Kevin Cardiff], kas iepazīstināja ar vispārējā stāvokļa 
apskatu, atgādināja: “Daudzas struktūras, kas paredzētas pārskatatbildības nodrošināšanai ES, ir noteiktas 
Līgumos un tiesību aktos. Tie acumirklī nemainīsies. Bet ERP vispārējā stāvokļa apskata un šodienas 
konferences mērķis ir uzsākt diskusiju par to, kādas pārmaiņas ir vajadzīgas un kā tās varētu īstenot.” 

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Olli Rēns [Olli Rehn] komentēja: “Es atzinīgi novērtēju rūpīgo 
analīzi, ko ERP veikusi vispārējā stāvokļa apskatā, kurā pamatoti uzsvērta nepieciešamība precizēt 
noteikumus un pienākumus dažādos līmeņos. ES līmenī starpvaldību pasākumi, kā Eiropas Stabilizācijas 
mehānisms, jāiekļauj Kopienas struktūrās un ES revidentu kompetencē.” 

Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejas priekšsēdētāja Ingeborga Grēsle [Ingeborg Grässle] 
secināja: “Esmu pateicīga ERP par to, ka tā mums parādīja, cik sarežģīta ir kļuvusi ES sistēma. Vēlos jums 
apliecināt, ka šodien izskanējušās atziņas netiks atstātas novārtā, bet kalpos par augsni Parlamenta 
Budžeta kontroles komitejas pārdomām. Vēlos arī aicināt visas ES iestādes vairāk strādāt pie 
pārskatatbildības nodrošināšanas.” 
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Piezīmes izdevējiem 

Kā ES iestāde, kas ir atbildīga par ES iedzīvotāju finansiālo interešu aizsardzību, ERP ir apņēmusies 
nodrošināt un uzlabot pārskatatbildību par ES izdevumiem. 

ES revidenti nesen caurskatīja ES pārskatatbildības un publiskā sektora revīzijas kārtību un apzināja 
nepilnības, pārklāšanos un problēmas. Konference nodrošināja platformu debatēm, kurās piedalījās Eiropas 
Parlamenta deputāti, Eiropas Komisijas, ERP, Eiropas Centrālās bankas, Eiropas Investīciju bankas, Eiropas 
Stabilizācijas mehānisma, valstu revīzijas iestāžu, kā arī akadēmisko aprindu pārstāvji. Tajās apsprieda 
jautājumus par to, kā šī kārtība jāpilnveido, ņemot vērā ekonomiskās, budžeta un monetārās integrācijas 
attīstību. Diskusiju centrā bija pārskatatbildība Eiropas Savienībā, it īpaši saistībā ar centrālajām bankām un 
uzraudzītājiem, krīze un pēckrīzes struktūras, sviras efekta panākšana ar ārēju dalībnieku piesaistīšanu 
ES līdzekļiem un vēl lielāka orientācija uz darbības rezultātiem Eiropas Savienībā. 

Konferences dalībnieki apskatīja nepilnības, pārklāšanos un problēmas, kas var pastāvēt ES un dalībvalstu 
līmeņos, kā tas minēts ERP nesen publicētajā ES pārskatatbildības un publiskā sektora revīzijas pasākumu 
vispārējā stāvokļa apskatā. Savā pirmajā vispārējā stāvokļa apskatā ERP piedāvā modeli, kurā 
pārskatatbildības pamatā ir seši elementi:  

1) skaidri definētas funkcijas un pienākumi; 
2) publisku apliecinājumu sniegšana iedzīvotājiem par ES politikas mērķu sasniegšanu; 
3) demokrātiska uzraudzība, ko veic parlamenti; 
4) atgriezeniskās saiknes mehānismu izveide, lai nodrošinātu uzlabojumu laika gaitā; 
5) plašu pilnvaru došana neatkarīgai un ārējai ES struktūru revīzijai saistībā ar pārskatiem un darbības 
rezultātiem; 
6) pienācīgas garantijas, ka revīzijas ieteikumi tiks īstenoti un tiks sekots līdzi to izpildei. 

Konferencē uzstājās: 
Christopher Bovis, Hallas Universitāte  
Vítor Caldeira, Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētājs  
Manfred Kraff, Eiropas Komisija, Budžeta ģenerāldirektorāts 
Kevin Cardiff, Eiropas Revīzijas palātas loceklis 
Ingeborg Grässle, Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejas priekšsēdētāja  
Mark Hallerberg, Hertie School of Governance, pasniedzējs 
Kalin Anev Janse, Eiropas Stabilizācijas mehānisms 
Brigid Laffan, Eiropas Universitātes institūts 
Neven Mates, Eiropas Revīzijas palātas loceklis 
Gay Mitchell, bijušais Eiropas Parlamenta deputāts 
Gilles Noblet, Eiropas Centrālā banka 
Claes Norgren, Zviedrijas augstākā revīzijas iestāde 
Henrik Otbo, Eiropas Revīzijas palātas loceklis 
Olli Rehn, Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks 
Jacques Sciberras, Eiropas Revīzijas palātas revidents 
Julie Smith, Kembridžas universitāte 
Igor Šoltes, Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejas priekšsēdētāja vietnieks 
Jonathan Taylor, Eiropas Investīciju banka 
Gijs de Vries, Oksfordas Universitātes Sv. Antonija koledža, bijušais Eiropas Revīzijas palātas loceklis 
 
ERP 2014. gada novembrī publicēs otro vispārējā stāvokļa apskatu, kurā ES revidenti norādīs uz riskiem, 
kuriem pakļauta ES budžeta finanšu pārvaldība. ERP vispārējā stāvokļa apskati kopā ar tās gada pārskatiem, 
īpašajiem ziņojumiem un atzinumiem sniedz ieguldījumu mūsu Savienības darbības uzlabošanā. 

Konferences secinājumi, kā arī runas un runātāju iesniegtie materiāli ir pieejami ERP tīmekļa vietnē 
eca.europa.eu. Īss skaidrojošs videomateriāls pieejams šeit: 
https://www.youtube.com/watch?v=ozAOxSpdDec&feature=youtu.be  

 


