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Lai ES nauda tiktu optimāli izlietota, riska pārvaldība ir būtiska – no tās 
atkarīga izdevumu kvalitāte, uzskata ES revidenti 
 

Šodien publicētajā vispārējā stāvokļa apskatā par risku, kādam pakļauta ES budžeta finansiālā pārvaldība, 
Eiropas Revīzijas palāta (ERP) aplūko labas ES finanšu pārvaldības galvenos jautājumus. ES revidenti uzsver, ka 
visām ES budžeta pārvaldībā iesaistītajām personām ir jākoncentrējas uz to, lai tiktu sasniegti rezultāti un 
ES pievienotā vērtība, nodrošinot, ka ES nauda tiek pienācīgi uzskaitīta un izlietota tam, kam tā paredzēta. 
 
"Dalībvalstu valdības un nodokļu maksātāji vēlas, lai viņu ES budžetā iemaksātajiem līdzekļiem būtu lielāka atdeve," 
sacīja par šo apskatu atbildīgais ERP loceklis Dr. Igors Ludboržs. "Viņi vēlas redzēt, ka līdzekļus tērē pienācīgi un 
pārvalda labi, ka tos izmanto Eiropas Parlamenta un Padomes apstiprinātiem mērķiem un ka ar tiem sasniedz vēlamo 
iznākumu." 
 
ES revidenti secināja, ka sarežģīti attiecināmības noteikumi un citi nosacījumi var radīt stāvokli, kad ES līdzekļus vāji 
virza vajadzīgajiem mērķiem un ES budžetu neizmanto optimāli. Dažās budžeta jomās noteikumi ir pārāk 
daudzslāņaini. Tas var izraisīt dažādas interpretācijas, kā rezultātā nosacījumus piemēro nekonsekventi un pieaug 
kļūdu risks. Daudzas no kļūdām, ko revidenti atklāja, ir izraisījusi iepirkuma noteikumu un procedūru vāja piemērošana 
vai nu tīši, vai arī tāpēc, ka noteikumi nav pareizi saprasti. 
 
Tā kā uzsvars ir likts uz ES budžeta iztērēšanu, tad darbību un projektu vadītāji bieži galveno uzmanību pievērš tam, lai 
būtu ievēroti naudas saņemšanas un izlietošanas nosacījumi, neskatoties uz sasniegtajiem rezultātiem. ES budžetam 
būtu jāpiedāvā Eiropas Savienībai un tās iedzīvotājiem skaidri un uzskatāmi ieguvumi, kuri nav sasniedzami ar 
izdevumiem tikai valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Taču reizēm ar ES budžeta līdzekļiem tiek vienkārši palielināta 
pieejamo līdzekļu kopsumma, neradot nekādu īpašu ES dimensiju. ES līdzekļus dažkārt izmanto darbībām, ko 
dalībvalstis un citi saņēmēji būtu īstenojuši jebkurā gadījumā (liekais atbalsts), vai līdzekļu var nepietikt iecerētā 
iznākuma sasniegšanai. 
 
Komisijai ir jākoordinē daudzi budžeta tērēšanā iesaistīti dalībnieki, un nav viegli nodrošināt savlaicīgu pareizo datu 
ievākšanu no starpniekstruktūrām un šo datu efektīvu pārbaudi. Revidenti secināja, ka Komisija bieži vien uzraudzības 
darbības un finanšu un izpildes pārvaldību veic, balstoties uz ierobežotu, nepilnīgu vai neuzticamu informāciju. 
Komisija var piemērot korekcijas izdevumiem, ko dalībvalstis pieprasa no ES budžeta, tos noraidot vai liekot atmaksāt. 
Taču šādu korekciju pārvaldība ir sarežģīta un sevišķi nestimulē dalībvalstis, lai tās novērstu savu sistēmu nepilnības, jo 
dažās izdevumu kategorijās, īpaši kohēzijas jomā, dalībvalstis var aizstāt noraidītos izdevumus ar attiecināmiem 
izdevumiem. 
 
Papildus 908 miljardiem EUR (maksājumu), kas paredzēti 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmai, dalībvalstīm 
turpmāk būs jāiemaksā vēl 326 miljardi EUR par saistībām, kas uzņemtas iepriekšējās daudzgadu finanšu shēmās. Tas 
var negatīvi ietekmēt Komisijas spēju segt visus maksājumu pieprasījumus tajā gadā, kad tie iesniegti. 
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“ES naudas optimāla izmantošana: 
vispārējā stāvokļa apskats par risku, kādam pakļauta ES budžeta finansiālā pārvaldība” ir pieejams ŠEIT. 

Piezīmes izdevējiem 

Vispārējā stāvokļa apskati ir jauns Eiropas Revīzijas palātas (ERP) publikāciju veids. Tajos tiek aplūkotas vispārīgas 
tēmas, pamatojoties uz ERP darba rezultātiem, uzkrātajām zināšanām un pieredzi. Apskatus paredzēts izmantot 
konsultācijās un dialogā ar ERP darbā ieinteresētajām personām, un tie dod Palātai iespēju paust apsvērumus 
par svarīgiem jautājumiem, kuri citādi varētu neietilpt nevienā revīzijas jomā. Pirmajā vispārējā stāvokļa apskatā, 
ko publicēja 2014. gada septembrī, aplūkota ES pārskatatbildība un publiskā sektora revīzijas kārtība.  
 
Šajā otrajā stāvokļa apskatā, kura nosaukums ir "ES naudas optimāla izmantošana: risks, kādam pakļauta 
ES budžeta finansiālā pārvaldība", sniegts apskats par ES finanšu plūsmām un apkopoti jautājumi, kuri jārisina, lai 
nodrošinātu, ka cita starpā ES nodokļu maksātāji panāk labāku ES budžeta atdevi. Stāvokļa apskatam ir trīs daļas: 
 
a) kopsavilkums, kurā īsi aprakstīti galvenie jautājumi; 
b) detalizēts ziņojums, kurā aprakstīts konteksts un sniegta informācija par ES budžetu, par ES līdzekļu tērēšanā 
iesaistītajiem dalībniekiem un par citām finanšu plūsmām. Tajā arī norādīts, kādas ir iespējas un kas jādara, lai 
akcentētos jautājumus risinātu;  
c) informatīvi apkopojumi par katru no galvenajām daudzgadu finanšu shēmas kategorijām, par ES ieņēmumu 
avotiem un par publisko iepirkumu – tajos aprakstītas minēto jomu galvenās iezīmes un problemātika. 
 
Finanšu krīze un valsts parāda krīze aktualizēja izšķirošus jautājumus par Eiropas Savienības lomu un attīstību un 
par to, ko nozīmē būt daļai no ES. Ilgās diskusijas pirms 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas 
pieņemšanas un dalībvalstu negribīgā piekrišana palielināt maksājumu budžetu liecina par nevēlēšanos segt 
ES finansējumu, kuru uztver kā “Eiropas projektam” noderīgu, nevis valsts vajadzībām atbilstošu. 
 
ES gada budžets ir mazs, ja to salīdzina ar dalībvalstu kopējiem ieņēmumiem un publiskajiem izdevumiem: tas 
atbilst tikai nedaudz vairāk nekā 1 % no visu dalībvalstu saskaitītā nacionālā kopienākuma (NKI) un apmēram 2 % 
no dalībvalstu kopējiem publiskajiem izdevumiem. Tāpat ES budžets veido tikai niecīgu daļu no atbalsta, kuru 
sniedz finanšu un valsts parāda krīzes pārvarēšanai. 
 
Dalībvalstu valdības un Eiropas Parlaments vēlas, lai ES budžets būtu ļoti pārredzams. Eiropas Savienībai sagādā 
raizes tas, ka ERP visus pēdējos 20 gadus ir sniegusi negatīvu atzinumu par ES izdevumiem. Negatīvs atzinums var 
radīt tā īsti nepamatotu priekšstatu, ka paziņotās kļūdas liecina par nopietnu krāpšanu un korupciju saistībā ar 
ES budžeta tēriņiem, un tas mazina sabiedrības uzticību ES iestādēm. 
 
Par ES līdzekļu pareizu un saprātīgu tērēšanu atbild gan Komisija, gan dalībvalstis. Lai to 
nodrošinātu, Komisija un dalībvalstis pēdējos gados jau ir sekmīgi īstenojušas daudzus attiecīgus 
pasākumus. Tomēr ir radušās jaunas iespējas vienkāršot un uzlabot ES budžeta finansiālo 
pārvaldību: 2014. gadā stājās spēkā jaunā finanšu shēma, ir ieviesti ar tās īstenošanu saistītie 
tiesību akti un jaunā finanšu regula, un Komisija ir apņēmusies nodrošināt, lai budžets būtu vairāk 
orientēts uz darbības rezultātiem. 

 


