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Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti! 

Esmu pagodināts šodien šeit prezentēt Palātas 2015. gada darba programmu. 

Vēlos izmantot šo izdevību, lai jūs informētu par revīzijas ziņojumiem, kurus sagatavosim 2015. gadā, 
un par iekšējām reformām, kuras īstenojam. 

Izstrādājot revīzijas darba programmu, mēs esam ņēmuši vērā norises ES politikā, kā arī rezultātus, 
kuri izrietēja no plašās sadarbības ar Parlamenta deputātiem gada gaitā, it īpaši attiecībā uz mūsu 
sagatavotajiem revīzijas ziņojumiem un vispārējā stāvokļa apskatiem. 

Kā jūs zināt, mūsu 2013.–2017. gada stratēģija paredz padarīt mūsu iestādes darbu vairāk nekā jebkad 
agrāk būtisku Eiropas Savienībai risināmo problēmu kontekstā. 

Konkrēti, mūsu mērķis ir palīdzēt šim Parlamenta sasaukumam nodrošināt šo problēmu risināšanai 
paredzēto publisko līdzekļu efektīvu pārskatatbildību. Tas joprojām ir mūsu iestādes galvenais 
stratēģiskais mērķis, un tas mūsu revīzijās nodrošina koncentrēšanos uz veidu, kādā ES īsteno un 
finansē savas politikas jomas. 

Saskaņā ar ES tiesību aktiem Palātai katru gadu ir jāveic finanšu un atbilstības revīzija par ES budžetu, 
Eiropas Attīstības fondu un katru no ES aģentūrām un kopuzņēmumiem. Kopā 2015. gadā mēs 
publicēsim 55 šādus gada pārskatus un īpašos gada revīzijas ziņojumus.  

Papildus tam mēs plānojam publicēt aptuveni 30 īpašos ziņojumus, kuri lielākoties būs veltīti ar 
lietderību saistītām tēmām. Šīs tēmas ir aprakstītas šodien publicētajā darba programmā. Kā jūs 
redzat, mēs plānojam aptvert plašu politikas pasākumu un finanšu pārvaldības jautājumu klāstu, kas 
atspoguļo svarīgākās ES prioritātes un jautājumus, kuri nodarbina tās iedzīvotājus. 

Daudzas no tēmām ir saistītas ar ilgtermiņa ES politikas problēmām, kuras minētas stratēģijā 
“Eiropa 2020”. Šīs tēmas ir iekļautas arī Palātas 2013.–2017. gada stratēģijā. 

Mēs uzskatām, ka šīs tēmas joprojām ir aktuālas. Ļaujiet man īsumā tās atgādināt un sniegt dažus 
piemērus par konkrētiem jautājumiem, kuriem būs pievērsta uzmanība mūsu ziņojumos 2015. gadā. 

Pirmā tēma ir pievienotā vērtība. Kā mēs to pēdējos gados esam minējuši daudzos ziņojumos un 
daudzas reizes, ES vadītāji sniedz apjomīgu informāciju par ES tēriņu cenu, bet maz informācijas par to 
vērtību. 

Bez šīs informācijas ir grūti likt atbildīgajiem par ES politikas jomu īstenošanu atskaitīties par darbības 
rezultātiem; pastāv risks, ka vājus rezultātus atstāj bez ievērības un netiek izmantotas iespējas panākt 
uzlabojumu. 

Tā kā iedzīvotāju uzticēšanās Eiropas Savienībai joprojām ir problēma, svarīgāk nekā jebkad agrāk ir 
padarīt ES darbības rezultātus un pievienoto vērtību skaidri saskatāmu.  

Šajā kontekstā mēs atzīmējam, ka “uz rezultātiem orientētas kultūras” veicināšana, lai kāpinātu 
ES pievienoto vērtību, ir jaunās Komisijas prioritāte. Un vēlamies apliecināt šim Parlamenta 
sasaukumam, ka pievienotā vērtība ir tēma, kas 2015. gadā vīsies cauri lielai daļai Palātas darba 
rezultātu.  

Starp tiem ir mūsu gada pārskats par ES budžetu, kura nodaļā par rezultātu sasniegšanu ar ES budžetu 
mēs centīsimies koncentrēties uz to, vai pašreizējā darbības rezultātu pamatsistēma ļauj Komisijai 
uzraudzīt un vadīt virzību uz stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanu. 

Laikā, kad vāja ES ekonomika turpina noslogot valstu budžetus, stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošana 
un izaugsmes, nodarbinātības un publisko finanšu stiprināšana ir svarīgāka nekā jebkad agrāk. 

Līdz ar to 2015. gadā mēs strādāsim pie ziņojumiem par šo trīs tēmu specifiskiem aspektiem, 
piemēram, par inovāciju, jauniešu nodarbinātību un pārmērīga budžeta deficīta novēršanas 
procedūru. 
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Tā kā 2014. gadā mēs piedzīvojām vidējo siltāko reģistrēto temperatūru pasaulē, rīcība klimata 
pārmaiņu un vides jomā atkal ir svarīgs jautājums politiskajā dienaskārtībā. 

Attiecīgi 2015. gadā mēs esam plānojuši sagatavot ziņojumus par ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmu, kā arī par virkni vides aizsardzības pasākumu, tostarp par pasākumiem, kas saistīti ar 
lauksaimnieku īstenoto dabas aizsardzību, ūdens kvalitāti Donavas baseinā, piesārņojumu Baltijas jūrā 
un cīņu pret nelikumīgu mežu izciršanu jaunattīstības valstīs. 

Piemēri, kurus minēju, attiecas uz ilgstoši pastāvošām problēmām. Papildus savā darba programmā 
esam iekļāvuši revīzijas, kas saistītas ar jaunām problēmām un nesenām norisēm Eiropas Savienībā. 

Konkrēti, mēs esam paredzējuši 2015. gadā sagatavot ziņojumus par ES finansiālo atbalstu Ukrainai un 
par ES politikas pasākumiem un infrastruktūras ieguldījumiem energoapgādes drošībai, kā arī par 
jaunizveidoto vienoto uzraudzības mehānismu euro zonas bankām. 

Kaut arī ievērojams skaits mūsu revīziju būs veltītas politikas jomu īstenošanai, citu revīziju uzmanības 
centrā būs konkrēti ES piedāvātā finanšu atbalsta veidi. 

Piemēram, 2015. gadā mēs analizēsim dotāciju pārvaldību aģentūrās un kopuzņēmumos, 
mikrofinansēšanu sociālās iekļaušanas veicināšanai un finansēšanas vadības instrumentus lauku 
attīstībā. 

Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti! 

2015. gadā mēs plānojam sagatavot vairāk ziņojumu par konkrētu ES politikas jomu un programmu 
rezultātiem nekā jebkad agrāk. Taču mēs arī apzināmies, cik svarīgs ir revīzijas ziņojumu savlaicīgums. 

Mēs jau plānojam samazināt vidējo laiku, kas vajadzīgs ziņojuma sagatavošanai, paralēli turpinot 
ievērot starptautiskos augstāko revīzijas iestāžu standartus. Tomēr, kā jūs zināt, mēs uzskatām, ka 
termiņus varētu vēl vairāk samazināt, ja Finanšu regulas noteikumi par Palātas īpašo ziņojumu 
izmantošanu tiktu pārskatīti, kā mēs to esam ierosinājuši Jums, priekšsēdētājas kundze, kā Budžeta 
komitejas ziņotājai. 

Mēs apzināmies arī to, cik svarīgi ir iesniegt ziņojumus īstajā laikā, tāpēc drīzumā jums nosūtīsim 
orientējošu laika grafiku 2015. gadam. Saistībā ar šo jautājumu es zinu, ka mūsu jaunais loceklis 
attiecībās ar ES iestādēm Ville Itela (Ville Itälä) plāno veikt koordināciju ar šo komiteju – un ar tās 
starpniecību ar citām Eiropas Parlamenta komitejām –, lai rastu pienācīgas iespējas prezentēt visus 
mūsu revīzijas ziņojumus, kā arī citus Palātas sagatavotos dokumentus. 

Starp šiem citiem dokumentiem ir atzinumi par tiesību aktu priekšlikumiem, revīzijas konstatējumu īsi 
apraksti un nostājas dokumenti, kurus Palāta sagatavo vai nu pēc citu iestāžu pieprasījuma, vai pēc 
savas iniciatīvas. 

To pamatā ir mūsu revīzijas pieredze, nevis konkrētas revīzijas, un tie mums ļauj elastīgi sniegt ieskatu 
un ieguldījumu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas lēmumu pieņemšanas procesā.  

Kaut arī tas nav konkrēti norādīts 2015. gada darba programmā, mēs esam paredzējuši gada gaitā 
sagatavot vairākus šādus dokumentus. Piemēram, pagājušajā nedēļā mēs pieņēmām atzinumu par 
Komisijas priekšlikumu pārskatīt atsevišķus noteikumus pašreizējā Finanšu regulā, ko piemēro 
ES budžetam. 

Mēs gatavojam arī atzinumu par Vienotā noregulējuma valdes finanšu noteikumu projektu.  

Un, kaut arī oficiāls atzinuma pieprasījums vēl nav saņemts, mēs cieši sekojam likumdošanas 
procedūrai saistībā ar Eiropas Stratēģisko investīciju fonda izveidi, lai, pamatojoties uz uzkrāto 
pieredzi līdzīgu instrumentu revīzijā, būtu gatavi sniegt būtiskas atziņas.  

Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti! 

Kā jau sākumā minēju, 2015. gadā mēs turpināsim īstenot iekšējās reformas.  
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Mēs esam sev izvirzījuši vērienīgu revīzijas darba programmu 2015. gadam, un uzskatām, ka tā ir 
īstenojama, padarot individuālas revīzijas mērķtiecīgākas, racionalizējot procedūras un sasniedzot 
turpmākus efektivitātes ieguvumus.  

Mēs paredzam, ka kopumā 2015. gadā palielināsies lietderības revīzijai atvēlēto resursu īpatsvars, kā 
Parlaments to ieteica 2014. gada ziņojumā par Palātas lomu nākotnē. 

Reformas, kuras veicam, ne tikai palīdzēs paaugstināt mūsu spēju revidēt lietderības jautājumus, bet 
arī spēju vajadzības gadījumā pārplānot savu darbu gada gaitā, lai reaģētu uz svarīgām norisēm un 
jaunām prioritātēm. 

Reformās ietilpst pasākumi šā Parlamenta sasaukuma un profesionālapskates veicēju svarīgu 
ieteikumu īstenošanai, lai turpmāk stiprinātu mūsu lietderības revīzijas praksi. 

Piemēram, mēs attīstīsim savu zinātību politikas jomās un spēju veikt lietderības revīziju, it īpaši tādās 
jomās kā banku savienība, kur mums ir jauni pienākumi. 

Visbeidzot, attiecībā uz mūsu sadarbību ar augstākajām revīzijas iestādēm dalībvalstīs es vēlētos 
izcelt divus konkrētus projektus 2015. gadā.  

Pirmā projekta mērķis ir ieskicēt jaunos pārskatatbildības un revīzijas pasākumus banku finanšu 
uzraudzībai, pamatojoties uz mūsu sagatavoto aptauju. 

Otrais projekts paredz darbu kopā ar ES augstākajām revīzijas iestādēm, lai caurskatītu vairākus valstu 
partnerattiecību nolīgumus stratēģijas “Eiropa 2020” ietvaros nolūkā ziņot par rezultātiem mūsu gada 
pārskatā.  

Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti! 

Es ceru, ka man ir izdevies jums pastāstīt, kā Palāta plāno padarīt savu darbu 2015. gadā nozīmīgu to 
daudzo problēmu kontekstā, ar ko saskaras ES, un līdz ar to arī palīdzēt Parlamentam un citām 
iestādēm šajā mūsu Savienībai izšķirošajā laikā. 

Paldies par uzmanību! 

 


