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AIEA (SAEA): Agence Internationale de l’énergie 
Atomique (Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra)

ANO: Apvienoto Nāciju Organizācija

ARI: augstākā revīzijas iestāde

ASV: Amerikas Savienotās Valstis

CCI: konverģences un konkurētspējas instruments

CRD IV: Ceturtā kapitāla prasību direktīva

CRIS: kopējā ārējo attiecību informācijas sistēma

CRR: Kapitāla prasību regula

CTBTO: Līguma par kodolizmēģinājumu vispārējo 
aizliegumu organizācija

DAS: Déclaration d’assurance (ticamības 
deklarācija)

DG DEVCO: Attīstības un sadarbības 
ģenerāldirektorāts — EuropeAid

DG ECFIN: Ekonomikas un finanšu lietu 
ģenerāldirektorāts

EAA: Eiropas Aizsardzības aģentūra

EAAPI: Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju 
iestāde

EĀDD: Eiropas Ārējās darbības dienests

EBI: Eiropas Banku iestāde

ECB: Eiropas Centrālā banka

ECBS: Eiropas Centrālo banku sistēma

ECJ: Tiesa

EDP: Uzņēmējdarbības attīstības programma

EESC: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteja

EFSI: Eiropas Finanšu stabilitātes instruments

EFSM: Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisms

EFUS: Eiropas finanšu uzraudzības sistēma

EIB: Eiropas Investīciju banka

EK: Eiropas Kopiena

EMS: ekonomiskā un monetārā savienība

EP: Eiropas Parlaments

EPSAS: Eiropas publiskā sektora grāmatvedības 
standarti

ERAF: Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ERP: Eiropas Revīzijas palāta

ES: Eiropas Savienība

ESA: Eiropas uzraudzības iestāde

ESF: Eiropas Sociālais fonds

ESM: Eiropas Stabilizācijas mehānisms

ESRK: Eiropas Sistēmisko risku kolēģija

EUISS: Eiropas Savienības Drošības izpētes 
institūts

EUSC: Eiropas Savienības Satelītcentrs

EVTI: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde

FSP: Finanšu stabilitātes padome

IKP: iekšzemes kopprodukts

IPSAS: Starptautiskie publiskā sektora 
grāmatvedības standarti

ISA: starptautiskie revīzijas standarti

ISSAI: starptautiskie augstāko revīzijas iestāžu 
standarti

IT: informācijas tehnoloģija

LESD: Līgums par Eiropas Savienības darbību
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MFF: daudzgadu finanšu shēma

MIP: makroekonomikas nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūra

MVU: mazie un vidējie uzņēmumi

PB: Pasaules Banka

PPP: publiskā un privātā sektora partnerība

R&D: pētniecība un izstrāde

RAL: Reste á Liquider (nenokārtotās saistības)

RK: Reģionu komiteja

RRD: Atveseļošanas un noregulējuma direktīva

SMART: konkrēti, izmērāmi, sasniedzami un 
atbilstīgi mērķi ar noteiktiem termiņiem

SVF: Starptautiskais Valūtas fonds

TSKP: Līgums par stabilitāti, koordināciju un 
pārvaldību

UNFCC: Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā 
konvencija par klimata pārmaiņām

UNSCR 1540: ANO Drošības padomes Rezolūcija 
Nr. 1540

VRP: valsts reformu programma

VSS: vienotais stratēģiskais satvars

VUI: valsts uzraudzības iestādes

VUM: vienotais uzraudzības mehānisms
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I
Šis ir Eiropas Revīzijas palātas (turpmāk tekstā “Palā
tas”) pirmais vispārējā stāvokļa apskats. Vispārējā 
stāvokļa apskati ir jauns Palātas publikāciju veids. Šajos 
apskatos ir aplūkoti vispārīgi jautājumi, pamatojoties 
uz Palātas veiktajiem pētījumiem un uzkrāto piere
dzi saistībā ar jautājumiem, kas tieši attiecas uz tās 
darbību. Šajā vispārējā stāvokļa apskatā ir aprakstīti 
ES pārskatatbildības un revīzijas pasākumi, un otrais 
vispārējā stāvokļa apskats par ES vispārējā budžeta 
riskiem tiks publicēts tuvākajos mēnešos.

II
Šajā apskatā ir aprakstīti Eiropas Savienības (ES) 
politikas, instrumentu, struktūru un saistīto publisko 
finanšu resursu pārskatatbildības un revīzijas pasā
kumi un ar tiem saistītās problēmas. Šajā saistībā 
pārskatatbildība ir galvenokārt demokrātisku (jo īpaši 
parlamentāru) publisko struktūru politikas un darbības 
uzraudzība, bet publiskā sektora revīzija ir politikas 
un saistīto publisko līdzekļu un to pārskatatbildības 
finansiālā un lietderības revīzija.

III
Šā apskata mērķis ir informēt par grūtībām ES pārskat
atbildības un revīzijas pasākumu jomā un veicināt 
pārdomas par šiem jautājumiem. Tāpēc šajā apskatā 
nav sniegti revīzijas ieteikumi, bet gan svarīgākā infor
mācija par problēmām, kas ir jārisina Eiropas politikas 
veidotājiem, likumdevējiem un revidentiem.

IV
Šis dokuments sastāv no četrām savstarpēji saistītām 
daļām. I daļā ir aprakstīta saistība starp pārskatatbil
dību un publiskā sektora revīziju. Šajā daļā ir aprak
stīti seši galvenie labas pārskatatbildības un revīzijas 
aspekti. II daļā ir uzskaitītas sešas galvenās jomas, 
kurās pastāv problēmas pārskatatbildības un publiskā 
sektora revīzijas jomā ES līmenī. III daļā ir aprakstīti 
pasākumi pārskatatbildības un revīzijas jomā, kas 
attiecas uz dažādiem jauniem ES un starpvaldību 
instrumentiem, kuri tika ātri izstrādāti kā finanšu krīzes 
risinājums. Pēdējā daļā ir apkopoti secinājumi.

V
Seši stingras pārskatatbildības un revīzijas aspekti 
ir šādi: 

i) precīzi noteiktas funkcijas un pienākumi; 

ii) pārvaldība, kas nodrošina politikas mērķu 
sasniegšanu (ziņojumi par finanšu stāvokli un 
darbības rezultātiem);

iii) pilnīga demokrātiskā uzraudzība;

iv) atgriezeniskās saites nodrošināšana, lai varētu 
veikt korektīvos pasākumus vai uzlabot esošos 
risinājumus; 

v) neatkarīga ārējā revidenta plašas pilnvaras pār
baudīt pārskatus, atbilstību un darbības rezultā
tus; un 

vi) revīzijas ieteikumu īstenošana un turpmākas 
pārbaudes. 

Šie aspekti raksturo saistību starp pārskatatbildību 
un publiskā sektora revīziju plašākā kontekstā. Tie var 
palīdzēt izveidot plānu jaunu pārskatatbildības un 
revīzijas pasākumu izmēģināšanai nākotnē.

VI
Sešas svarīgas jomas ES līmenī, kurās ir konstatē-
tas problēmas pārskatatbildības jomā:

i) saskaņotas darbības ES un dalībvalstu līmenī 
ir ES tiesiskā regulējuma instrumenti vai starp
valdību nolīgumos noteiktie instrumenti, vai 
abi. Šīs struktūras veidojas dažādu iemeslu dēļ, 
bet tām piemērotā parlamentārās uzraudzības 
un publiskā sektora revīzijas sistēma var būt 
sadrumstalota;

ii) ES līdzekļus pārvalda sadarbībā ar citiem 
dalībniekiem, piemēram, starptautiskām or
ganizācijām, trešām valstīm un privātiem part
neriem. Attiecībā uz tiem nevar izmantot tādu 
pašu ES demokrātisko un revīzijas procedūru un 
tādā apmērā, kā tas ir tiešo ES budžeta izdevumu 
gadījumā. Partneru pārskatatbildības un revīzijas 
sistēmām ir jābūt pietiekamām un uzticamām, lai 
to līdzsvarotu;
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iii) politiku īsteno ES dalībvalstis (nevienmērīga at-
tīstība Eiropā). Eirozonas politikas struktūra un 
pārvaldības pasākumi ir sarežģīti un tos neveic 
visas ES dalībvalstis;

iv) ES iestāžu struktūrvienību skaits palielinās. 
Dažādi pārskatatbildības un revīzijas pasākumi 
attiecas uz ES struktūrvienību grupām atkarībā 
no, piemēram, ienākumu avotiem. Atšķirīgi pār
skatu, revīzijas un apstiprinājuma pasākumi var 
veicināt nesamērīgas pārbaudes, nepilnības un 
daļēju pārklāšanos;

v) ES budžeta finansiālajai un darbības rezultātu 
pārvaldībai piemēro plašu klāstu noteikumu par 
parlamentāro uzraudzību un revīziju. Problēmas 
joprojām ir saistītas ar pārvaldības, pārskatatbil
dības un revīzijas procesu pilnveidi dalībvalstu 
līmenī attiecībā uz ienākumiem un jo īpaši dalīti 
pārvaldītiem izdevumiem. Pirmā līmeņa pār
baudes dažās dalībvalstīs joprojām ir vājas, un, 
neskatoties uz revīziju dārgi izmaksājošu pārklā
šanos, šajās pārbaudēs netiek atklātas un labotas 
kļūdas;

vi) politikas tiešos rezultātus, ietekmi un kopre-
zultātu galvenokārt regulē ar nebudžeta 
instrumentiem. ES budžets ir tikai viens no 
resursiem, ko izmanto, lai uzlabotu ES politikas 
iniciatīvu rezultātus (izmanto arī, piemēram, da
lībvalstu valsts budžeta finansējumu un privātā 
sektora finansējumu). Turklāt politikas īstenoša
nai var izmantot arī tikai tiesiskos un normatīvos 
instrumentus. Lai nodrošinātu vispusīgu un uz 
rezultātiem vērstu revīzijas un pārskatatbildības 
sistēmu, ir jāņem vērā visi minētie politikas kom
ponenti kopā.

VII
ES reakcija uz finanšu krīzi paātrināja jaunu ES vai 
starpvaldību instrumentu izveidi īpaši pārskatatbil
dības un revīzijas jomā. Dažus starpvaldību instru
mentus tieši finansē dalībvalstis (ECB, EIB, ESM, VUM), 
un, lai gan saistībā ar ES budžetu tie nav tik svarīgi, ir 
jāveic vispusīga demokrātiska pārbaude un publiskā 
sektora revīzija atbilstošā līmenī attiecībā uz savstar
pējām attiecībām starp minētajiem instrumentiem 
un noteiktu ES iestāžu un struktūru pienākumiem un 
funkcijām, kā arī attiecībā uz publiskiem līdzekļiem, 
ko regulē attiecīgie pārvalstiskie instrumenti, un to 
saistību ar ES mērķiem un sistēmiskajiem riskiem.

VIII
Daži galvenie secinājumi par to, kā uzlabot pārskat
atbildību un publiskā sektora revīziju ES līmenī:

 — var būt vajadzīga labāka sadarbības sistēma 
uzraudzības jomā (parlamentārā uzraudzība un 
publiskā sektora revīzija), lai nodrošinātu ko
ordinētus vai starpvaldību instrumentus ES un 
dalībvalstīs;

 — ir vajadzīgs saskaņotāks un vispusīgāks pasā-
kumu kopums attiecībā uz visām ES politikas 
jomām, instrumentiem un ES iestāžu un struktūru 
pārvaldītiem līdzekļiem. Parlamentiem un publiskā 
sektora revidentiem ir jāspēj novērtēt visi pareizas 
finanšu pārvaldības aspekti saistībā ar ES iestā
žu un struktūru darbību un visiem publiskajiem 
līdzekļiem un resursiem, kas ietilpst to atbildības 
jomā;

 — labākas pārvaldības un kontroles sistēmas 
attiecībā uz ES darbībām un līdzekļiem ir pārre
dzamības, labas pārvaldības un pārskatatbildības 
priekšnosacījumi. Lai uzlabotu ES budžeta pārskat
atbildību, ir jānosaka precīzāki mērķi un jāno
drošina noteikumu ievērošanas kontrole, labāka 
rezultātu novērtēšana un labākas saistītās iekšējās 
kontroles un ziņošanas sistēmas. Tas ir jārisina 
visiem, kas ir iesaistīti ES līdzekļu pārvaldībā un 
kontrolē, sevišķi dalībvalstīm, kuras ir atbildīgas 
par ES līdzekļu izdevumiem (jo īpaši dalītas pārval
dības jomā);
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 — galvenokārt ir jānovērtē ES politikas ietekme 
un rezultāti tajās jomās, kur ES budžetam ir salī
dzinoši maza nozīme, bet kur ir spēkā ievērojams 
normatīvais vai tiesiskais regulējums ES līmenī. 
Tāpēc attiecībā uz ES politikas pārskatatbildību 
parlamentiem gan ES, gan valstu līmenī ir jāveic 
vispusīga Eiropas instrumentu pārbaude. Tam 
varētu būt vajadzīga pastiprināta sadarbība tādā 
mērā, kāds nav paredzēts pašreizējā pārskatatbil
dības un revīzijas sistēmā, ko izmanto ES un starp
valdību līmenī funkcionējošie Eiropas instrumenti;

 — lai samazinātu revīziju dārgi izmaksājošu pār-
klāšanos, attiecībā uz ES politiku un līdzekļiem 
ir jāizpēta visas iespējas, kā novērst izmaksu ziņā 
dārgo revīziju daļējo pārklāšanos, vispirms nodro
šinot, ka revidenti var atbilstoši paļauties uz citu 
revidentu darbu. Palātai un dalībvalstu valsts revī
zijas iestādēm ir jāuzlabo sadarbība, lai sasniegtu 
šo mērķi.

IX
Šajā apskatā ir aprakstīta darba kārtība iespējamajam 
dialogam un turpmākiem iespējamiem risinājumiem.
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01 
Eiropas Revīzijas palāta (turpmāk tekstā “Palāta”) ir Eiropas Savienības (ES) neat
karīgs ārējais revidents, kura mērķis ir uzlabot ES pārvaldības pārredzamību un 
pārskatatbildību. Šis mērķis ir Palātas ES ieņēmumu un izdevumu regulāro revīziju 
pamatā. Analizējot secinājumus pēc finanšu krīzes, var novērtēt pašreizējos ES 
pārskatatbildības un revīzijas pasākumus, lai tos turpmāk varētu uzlabot.

Vispārējā stāvokļa apskata mērķis

02 
Vispārējā stāvokļa apskati ir jauns Palātas produkts. Tie aptver vispārīgas tēmas, 
ņemot vērā Palātas pētījumus un uzkrātās zināšanas un pieredzi.

03 
Šis apskats ir viens no diviem pirmajiem vispārējā stāvokļa apskatiem. Šajā apska
tā ir analizēta ES pārskatatbildības un revīzijas pasākumu sistēma, savukārt otrajā 
apskatā ir aprakstīti ES budžeta finanšu pārvaldības riski.

04 
Apskati ir svarīgs pamats apspriedēm un dialogam ar Palātas ieinteresētajām 
personām un attiecībā uz turpmākām Palātas revīzijas pārbaudēm. Izmantojot 
šos apskatus, Palāta var izteikt apsvērumus par lietām, kam per se var nebūt jāveic 
revīzija, bet kas tomēr ir svarīgas publiskai pārskatatbildībai un Palātas revīzijas 
misijai.

05 
Šajā apskatā ir novērtēti pašreizējie ES publiskā sektora pārskatatbildības un 
revīzijas pasākumi un konstatētas saistītās problēmas, lai veicinātu turpmāku šā 
jautājuma izskatīšanu un debates par šo ļoti svarīgo tematu ES iestāžu sistēmas 
demokrātiskajai leģitimitātei. Tāpēc nav sniegti konkrēti revīzijas ieteikumi, tomēr 
ir norādīti jautājumiem, kas būtu jārisina Eiropas politikas veidotājiem, likumde
vējiem un revidentiem.
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Ziņojuma struktūra

06 
Šis ziņojums sastāv no četrām daļām:

 ο I daļā ir aprakstīti pārskatatbildības sistēmas galvenie aspekti, publiskā sekto
ra revīzijas nozīme pārskatatbildības uzlabošanā, kā arī pašreizējie pārskat
atbildības un revīzijas pasākumi ES līmenī;

 ο II daļā ir aprakstītas publiskās apspriedes par pārskatatbildības uzlabošanu 
ES līmenī un Palātas noteiktās galvenās problēmas publiskās pārskatatbildī
bas un revīzijas jomā. Tas attiecas uz pārskatatbildību un revīziju šādās jomās: 
ES dalībvalstu starpvaldību pasākumi, ES politikas ietekme un sasniegtie 
rezultāti, sadarbība ar ārējiem partneriem, privāto līdzekļu izmantošana papil
dus publiskajiem ieguldījumiem un jaunas ES struktūras vai pienākumi;

 ο III daļā ir aprakstītas problēmas, kas radušās finanšu krīzes dēļ un ES līdz
šinējā reakcija, jo īpaši attiecībā uz to, lai nodrošinātu finansiālo stabilitāti, 
pastiprinātu finanšu sektora uzraudzību un uzlabotu fiskālo un ekonomisko 
uzraudzību;

 ο IV daļā ir sniegts problēmu un turpmāk vajadzīgo pasākumu kopsavilkums.



11I daļa. Pārskatatbildība un 
publiskā sektora revīzija

Publiskā pārskatatbildība

07 
Būtībā (sk. 1. attēlu) pārskatatbildība ir attiecības starp “dalībniekiem” un “audi
toriju”, kur dalībnieki informē auditoriju par savu darbību un rezultātiem. Turklāt 
auditorijai ir pilnvaras novērtēt dalībniekus un vajadzības gadījumā lūgt veikt 
korektīvos pasākumus.

Pārskatatbildība kā sociālas attiecības — galvenie aspekti

1.
 a

tt
ēl

s

Dalībnieks Auditorija

Informēšana
par darbību Apspriešana Izskatīšana

Iznākums
Neo�ciālais

O�ciālais

© Prof. Mark A.P. Bovens (skatīt 1. attēlu. Pārskatatbildības analīze un novērtēšana — konceptuālā sistēma. European Law Journal, 13. sējums, Nr. 4, 
2007. gada jūlijs, 454. lpp.).

08 
Izmantojot šo modeli, var novērtēt dažas svarīgas problēmas pārskatatbildības 
sistēmās kopumā:

 — publiskā sektora iestādēm var rasties problēma saistībā ar dažādiem pārval
dības līmeņiem un dimensijām, ņemot vērā vairāku dalībnieku iesaistīšanos 
uzraudzībā — “daudzu acu” princips;

 — parlamenti un citas iestādes, kas ir atbildīgas par valsts struktūru uzraudzību, 
saskaras ar problēmu, ka pastāv vairāku partiju vai vairāku līmeņu pārvaldes 
struktūras, un tāpēc ir grūti noteikt, no kā prasīt atbildību. Parasti to dēvē par 
dalītās atbildības problēmu;

 — vēl viena problēma ir noteikt, par ko atskaitīties. Parlamentiem var nākties 
izdarīt izvēli par to, vai vairāk uzmanības pievērst ieguldīto resursu (īpaši 
finanšu resursu) uzraudzībai, vai ietekmes un koprezultāta uzraudzībai;

 — visbeidzot, problēmas attiecībā uz pārskatatbildības nodrošināšanu ir sais
tītas ne tikai ar likumīgu un parlamentāru uzraudzību. Publiskas struktūras 
saskaras ar problēmām saistībā ar attiecību veidošanu ar sabiedrību kopu
mā, struktūru darbiniekiem, galvenajiem klientiem un citām ieinteresētajām 
personām.
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1 12. ISSAI “Augstāko revīzijas 
iestāžu vērtība un devums — 
cita kvalitāte iedzīvotāju 
dzīvei”, INTOSAI, 2013. gada 
marts, preambula, 2. punkts.

2 1. ISSAI: Limas deklarācija.

3 12. ISSAI “Augstāko revīzijas 
iestāžu vērtība un devums — 
cita kvalitate iedzīvotāju 
dzīvei”, preambula, 1. punkts; 
standarts pieņemts XXI 
INCOSAI 2013. gadā.

09 
ES līmenī šie jautājumi un ar tiem saistītās problēmas ir vēl sarežģītākas. Kā parā
dīts ziņojuma II un III daļā, sarežģītajā ES iestāžu sistēmā problēmas rodas, ja nav 
skaidri noteikti pienākumi, ja pārklājas funkcijas vai ja uzraudzība un kontrole ir 
nepilnīga.

10 
Nesen izstrādātā 12. starptautiskā augstāko revīzijas iestāžu standarta (ISSAI) 
preambulā pārskatatbildība ir definēta šādi: “Demokrātiskā sistēmā izveido struk
tūras un ievēlētiem pārstāvjiem ir pilnvaras darboties iedzīvotāju interesēs un 
pārstāvēt viņus, izmantojot tiesiskas un izpildes iestādes.” Risks, kas ir saistīts ar 
publiskā sektora iestādēm un kas ir jāņem vērā demokrātiskā valstī, ir tas, ka piln
varas un resursus var izmantot vai pārvaldīt nepareizi, un tas var mazināt uzticību, 
kas savukārt var apdraudēt demokrātiskās sistēmas būtību. Tāpēc ir ļoti svarīgi 
nodrošināt, lai visi valsts iedzīvotāji varētu prasīt atbildību no saviem pārstāvjiem. 
No demokrātiskās vēlēšanās ievēlētiem pārstāvjiem atbildību var prasīt tikai tad, 
ja viņi savukārt var prasīt atbildību no viņu lēmumu izpildītājiem1.

Publiskā sektora revīzijas ietekme uz pārskatatbildību

11 
Publiskā sektora revīzijas iestādes ir pārskatatbildības svarīga daļa. To galvenais 
mērķis ir veikt publisko līdzekļu izmantošanas neatkarīgu, efektīvu un ticamu 
pārbaudi2.

12 
Publiskās revīzijas nozīme pārskatatbildības jomā 12. ISSAI ir paskaidrota šāda: 
“Publiskā sektora revīzija, ko veic augstākās revīzijas iestādes (ARI), ir svarīgs fak
tors, ar kuru tiek panākta cita kvalitāte iedzīvotāju dzīvei.” Augstāko revīzijas ie
stāžu veikta valdības un publiskā sektora struktūru revīzija palīdz veicināt sabied
rības uzticību, jo tā mudina publisko līdzekļu pārvaldītājus pievērst uzmanību 
tam, kā tiek izlietoti attiecīgie līdzekļi. Tas atbalsta vajadzīgās vērtības un pastipri
na pārskatatbildības mehānismus, kas savukārt palīdz pieņemt labākus lēmumus. 
Pēc tam, kad augstākās revīzijas iestādes publicē rezultātus, iedzīvotāji var likt 
publisko līdzekļu pārvaldītājiem uzņemties atbildību. Tādējādi augstākās revīzijas 
iestādes veicina publiskās pārvaldes lietderību, pārskatatbildību, efektivitāti un 
pārredzamību. Tāpēc neatkarīga, efektīva un uzticama augstākā revīzijas iestāde 
ir svarīga sastāvdaļa demokrātiskā sistēmā, kur stabilas demokrātijas neaizstājami 
elementi ir pārskatatbildība, pārredzamība un godīgums3.
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13 
ES vairāku līmeņu pārvaldības struktūrā ES un dalībvalstīm ir jāsadarbojas un ir 
jāsaskaņo to pasākumi, tostarp citos dalībvalstu pārvaldības līmeņos. Ir arī jāno
drošina atbilstoša sadarbība un koordinācija starp parlamentiem un publiskiem 
revidentiem visos līmeņos. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu publisko finanšu līdzekļu 
pilnīgu uzraudzību, tostarp pārliecību par finanšu pārskatu precizitāti, novērtē
jumu par darījumu atbilstību piemērojamiem noteikumiem un novērtējumu par 
rezultātu optimālu sasniegšanu (saimnieciskums, lietderība un efektivitāte).

14 
Palāta ir definējusi publiskās pārskatatbildības un revīzijas sešus galvenos ele-
mentus (sk. 1. tabulu). Visi šie elementi ir savstarpēji saistīti, un to nepilnības var 
ietekmēt visas sistēmas efektivitāti.

Seši galvenie publiskās pārskatatbildības un revīzijas elementi

1.
 ta

bu
la

1. Funkcijas un pienākumi →
Funkcijas un pienākumi, kas noteikti visām ES un citām 
struktūrām, kas ir saistītas ar politikas īstenošanu un 
līdzekļu pārvaldību.

2. Informācija un ziņošana →
Prasības publisko struktūru vadītājiem sniegt pietiekamu, 
attiecīgu, precīzu un savlaicīgu informāciju un ziņot par 
īstenošanu un rezultātiem pārskatatbildības jomā. 

3. Demokrātiska pārbaude un 
revīzija 

→ Pasākumi un iespējas, lai parlamenti nodrošinātu publisko 
struktūru vadītāju demokrātisku uzraudzību un pārbaudi. 

4. Sekas un atgriezeniskā saite → 
Mehānismi, lai nodrošinātu, ka likumdošanas un budžeta 
izveides procedūrās tiek ņemti vērā publiskās uzraudzības 
un pārbaudes rezultāti.

5. Pilnvaras veikt publiskā sekto-
ra revīziju

→ 

Iecelt neatkarīgus ārējos revidentus, kam ir pilnvaras veikt 
dažādas publiskā sektora revīzijas (finanšu, atbilstības 
un lietderības revīziju) un tiesības saņemt vajadzīgo 
informāciju un kas rezultātus paziņo parlamentiem un 
iedzīvotājiem.

6.
Ziņošana par revīzijas rezul-
tātiem un ieteikumu izpildes 
pārbaudes

→ Kārtība, kādā ziņo par publiskā sektora revīzijas rezultā-
tiem un pārbauda ieteikumu izpildi.

Avots: Palāta.
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Pārskatatbildība un ES budžeta revīzija

15 
ES pārvaldības un finanšu kontroles pārskatatbildības sistēmas trīs galvenie ele
menti ir Eiropas Parlaments un Padome, kas nodrošina demokrātisku uzraudzību, 
Komisija un citas ES struktūras, kas veic izpildfunkcijas, un Palāta, kas veic revīziju 
ES (sk. 2. attēlu).

ES pārvaldības un finanšu kontroļu pārskatatbildības sistēma

2.
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Līgumos noteiktas

saistības ES budžeta

izpildes jomā 

Pārskatatbildības ziņojumi —

Pārredzamība

Revīzijas
palāta 

Revīzija Eiropas Komisija un
dalībvalstu pārvaldes iestādes 

Eiropas Parlaments un
Padome (dalībvalstis) 

Avots: Palāta.
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16 
Palātas veikta neatkarīga ārējā pārbaude nodrošina:

 — ES pārskatu ticamību;

 — ES budžeta ienākumu un izdevumu likumību un pareizību;

 — ES līdzekļu pareizu (saimniecisku, lietderīgu un efektīvu) finanšu 
pārvaldību.

17 
Palātas veikta revīzija ir viens no finanšu pārskatatbildības pasākumiem dalītas 
pārvaldības jomā. ES līmeņa revīzijas laikā tiek pārbaudīti pārskati, ko Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam. Savukārt Komisija izmanto dalībvalsts līmeņa pār
valdības un revīzijas apliecinājumu sistēmu. ES līdzekļu izmantošanu dalībvalstīs 
uzrauga arī attiecīgās dalībvalsts parlaments.

18 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) ir noteikts konkrēts pārskatatbil
dības mehānisms ES budžeta jomā, proti, tā dēvētā “apstiprināšanas procedūra”. 
Šajā procedūrā ir iesaistītas četras galvenās ES iestādes: Eiropas Parlaments, 
Padome, Komisija un Palāta (sk. 3. attēlu).

3.
 a

tt
ēl

s ES budžeta apstiprināšanas procedūra

LESD 319. pants 

Eiropas Komisija Eiropas Revīzijas palāta ES Padome Eiropas Parlaments

iesniedz pārskatu revidē konsultē apstiprina budžeta izpildi
un sniedz ieteikumus

“Eiropas Parlaments 
pēc Padomes ieteikuma, 

atbrīvo Komisiju no 
atbildības par budžeta 

izpildi.”

LESD 319. pants 

“Eiropas Parlaments
pēc Padomes
ieteikuma...”

LESD 318. pants LESD 287. pants 

“Palāta pārbauda visu 
Savienības ieņēmumu 

un izdevumu 
pārskatus ….”

“Komisija katru gadu 
Eiropas Parlamentam
un Padomei  iesniedz 
pārskatu par budžeta

izpildi iepriekšējā �nanšu 
gadā ….”

Avots: Palāta.
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ES pārskatatbildība, kas aptver plašāku jomu, nevis 
tikai ES budžetu — uzraudzība jāattiecina uz struktū-
rām, instrumentiem, politikas pasākumiem, īsteno-
šanu un rezultātiem

19 
Pārskatatbildība ir ne tikai pārskati par nodokļu maksātāju naudas izmantošanu 
ES kopējā budžetā, bet arī šādi aspekti:

 — pieņemtie politikas lēmumi un izvirzītie mērķi;

 — ES politikas rezultāti un iznākums;

 — to privāto un starptautisko līdzekļu izmantošana, ko piešķir, lai īstenotu ES 
politiku un lai nodrošinātu šo projektu atbilstību ES stratēģijām; un

 — ES reakcijas efektivitāte, risinot Savienības un dalībvalstu finanšu interešu 
sistēmiskos riskus.

20 
Vispārēju pārskatatbildību var nodrošināt vairākos veidos. Pirmais pārskatatbil
dības veids ir demokrātiska pārskatatbildība — ES Komisijas pārskatatbildība at
tiecībā uz Padomi, ko veido dalībvalstu pārstāvji ministriju līmenī, kuri ir pakļauti 
attiecīgās valsts parlamentam, — un Eiropas Parlamentu. Otrais pārskatatbildības 
veids ir pārskatatbildība ES iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka ievēlētiem pārstāvjiem 
ir jāpieņem vēlētāju viedoklis, kas tiek pausts vēlēšanās un dažādos citos demo
krātiskās līdzdalības veidos. Tomēr ne visas publiskās struktūras ir vēlētas, un 
pat vēlēti pārstāvji ir atbildīgi arī laikā starp vēlēšanām. Trešais pārskatatbildības 
veids ir tiesiskuma ievērošana — tiesiskā pārskatatbildība, ko nodrošina tiesas. 
Ceturtais pārskatatbildības veids ir administratīvā un finanšu pārskatatbildība, 
kam publiskā sektora revidenti, tostarp Palāta, pievērš pastiprinātu uzmanību.

21 
ES politiskām struktūrām un izpildstruktūrām ir politiskā pārskatatbildība attie
cībā uz izvirzītajiem mērķiem un pieņemtajiem politikas lēmumiem. Kopumā 
publiskā sektora revidenti, tostarp Palāta, neanalizē ES politikas mērķus. Parasti 
Palāta tos pārbauda tikai tad, ja cita ES likumdošanas procesā iesaistīta iestāde 
oficiāli lūdz sniegt atzinumu.
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22 
Viens no publiskā sektora revīzijas uzdevumiem ir noteikt politikas ietekmi, 
ņemot vērā to, kā politika tiek īstenota un vai rezultāti atbilst šādas politikas 
sākotnēji deklarētajam nolūkam. Tomēr bieži ir grūti novērtēt efektivitāti, un vēl 
sarežģītāk tas ir tad, ja ir noteikti neprecīzi mērķi vai ja tie neatbilst faktiskajam 
politikas nolūkam.

23 
Tāpēc ir grūti precīzi nošķirt politikas īstenošanu, ko skata lietderības revīzijās, 
un politikas būtību, kas principā nebūtu iekļaujama revīzijas tvērumā. Ir ļoti grūti 
novērtēt politikas iznākuma efektivitāti, neņemot vērā to, cik lielā mērā vājos po
litikas rezultātus nosaka nepilnības politikas izstrādē. Šajā saistībā Palātas īpaša
jos ziņojumos ir sniegti vairāki ieteikumi.

24 
Turpmākajās apskata sadaļās ir precīzāk aprakstīti iepriekš tekstā minētie aspekti. 
Mērķis ir izcelt problēmas ES pārskatatbildības un revīzijas pasākumu jomā.
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Aicinājums uzlabot ES pārskatatbildību

25 
Pēc vairākiem finanšu krīzes gadiem ir ļoti pasliktinājusies noteiktu valdību un 
iestāžu reputācija. ES savstarpēji ļoti atkarīgo ekonomiku pārvaldības kvalitāte un 
attiecīgo ES iestāžu loma ir apšaubīta un dažos gadījumos pavājināta. Iedzīvotāju 
uzticība ES iestādēm un politikai šajā laikā samazinājās, proti, 2007. gada rudenī 
48 % iedzīvotāju uzticējās ES4. Pēc pieciem gadiem 2012. gada pavasarī, ES uzticē
jās tikai 31 % iedzīvotāju5.

26 
Palāta un dalībvalstu augstākās revīzijas iestādes ir uzsvērušas, cik svarīgi ir 
saskaņoti un konsekventi piemērot pārredzamības un pārskatatbildības principu 
visiem publiskajiem līdzekļiem, ko izmanto krīzes novēršanai6.

27 
Šādu aicinājumu izteica arī Eiropadomes, Komisijas, Eirogrupas un Eiropas 
Centrālās bankas vadītāji Eiropadomes 2012. gada decembra secinājumos, kur 
ir aprakstīta patiesas ekonomiskās un monetārās savienības vīzija, pamatojoties 
uz četriem galvenajiem elementiem. Trīs elementi attiecas uz ES finanšu, fiskālo 
un ekonomisko sistēmu, bet ceturtais elements attiecas tieši uz to, cik svarīgi ir 
nodrošināt demokrātisku likumību un pārskatatbildību. Līdz šim ceturtā elementa 
aspektus attiecībā uz dažādiem ierosinātajiem politikas instrumentiem izmantoja 
atkarībā no situācijas.

II daļa. Problēmas ES 
pārskatatbildības un 
revīzijas jomā

4  Sk. Standard Eurobarometer, 
2007. un 2012. gada 
pavasara izdevumi, Eiropas 
Komisijas Komunikācijas 
ģenerāldirektorāts (http://
ec.europa.eu/public_
opinion/archives/eb/eb77/
eb77_publ_en.pdf).

5 60 % Eurobarometer aptaujas 
respondentu (2012. gada 
pavasaris) neuzticējās ES 
(pretēji 31 % respondentu, 
kas uzticējās ES). 2012. gada 
rudenī veiktās aptaujas 
rezultāti ir mazliet labāki (57 % 
respondentu neuzticējās 
ES un 33 % respondentu 
uzticējās ES), tomēr 20 no 
27 ES dalībvalstīm lielākā 
daļa iedzīvotāju joprojām 
neuzticējās ES.

6  Sk. ES augstāko revīzijas 
iestāžu kontaktkomitejas 
2013. gada ziņojumu par 
atbilstošu revīzijas un 
pārskatatbildības pasākumu 
nozīmi ekonomiskajā un 
monetārajā savienībā un ES 
ekonomiskās pārvaldības 
jomā  
(www.contactcommittee.eu).

http://europa.eu
http://europa.eu
http://europa.eu
http://europa.eu
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Galvenās problēmas ES pārskatatbildības un revīzijas 
jomā

28 
Ņemot vērā aicinājumu uzlabot pārskatatbildību, Palāta ir konstatējusi vairākas 
konkrētas problēmas (sk. 2. tabulu).

Sešas jomas, kurās ir konstatētas problēmas pārskatatbildības un revīzijas jomā

2.
 ta

bu
la

Joma Problēmas raksturojums Punkts

1. Koordinēti pasākumi ES un 
dalībvalstu līmenī

→
Koordinētas publiskā sektora pārbaudes un revīzijas ES 
un valstu līmenī nodrošināšana, lai īstenotu koordinētus 
pasākumus.

30.–42. punkts

2. Līdzekļi, ko pārvalda sadarbī-
bā ar citiem dalībniekiem 

→

Pārskatatbildība attiecībā uz līdzekļiem, ko pārvalda 
sadarbībā ar citiem dalībniekiem (ārējiem vai privātiem 
partneriem). Partnerības publisko un citu ieinteresēto 
personu vajadzību ievērošana pārredzamības un pārskat-
atbildības jomā.

43.–65. punkts

3. Nevienmērīga attīstība ES/
atšķirīga politikas struktūra 

→
Demokrātiskas uzraudzības un visaptverošas publiskā 
sektora revīzijas nodrošināšana dalībvalstu un trešo valstu 
grupām, kuras piedalās dažādu politikas jomu īstenošanā 
vai izmanto noteiktus instrumentus. 

66.–76. punkts

4. ES struktūra (iestādes un 
struktūrvienības)

→ Lietderīgas un efektīvas uzraudzības un revīzijas nodroši-
nāšana attiecībā uz visām ES iestādēm un struktūrām. 77.–114. punkts

5. Finanšu un izpildes 
pārvaldība

→ ES finanšu un izpildes pārvaldības vispārējās kvalitātes 
pārskatatbildības uzlabošana. 115.–139. punkts

6. Politikas ietekme un rezultāti → Es politikas ietekmes un rezultātu regulāra uzraudzīšana 
un novērtēšana. 140.–149. punkts

Avots: Palāta.

29 
II daļas turpmākajās sadaļās šīs jomas ir aprakstītas sīkāk.
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1. Koordinēti pasākumi ES un dalībvalstu līmenī

30 
Parasti attiecībā uz dažādām ES līgumos noteiktām politikas jomām ES un da
lībvalstīm ir dalīta kompetence. Piemēram, dažas ES politikas jomas ir lielā mērā 
atkarīgas no dalībvalstu budžeta līdzekļiem (ES budžets ir mazāk nekā 1 % no IKP, 
salīdzinot ar 49 % no ES IKP, ko 2013. gadā izlietoja valdības7); iespēja sasniegt 
vispārējos Līgumā noteiktos mērķus, īstenojot stratēģijas un mērķus (piemēram, 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus), ir atkarīga galvenokārt no dalībvalstu darbī
bām, ko finansē no valsts budžeta; jaunie ES fiskālās un ekonomikas koordinācijas 
pasākumi attiecas uz visiem publiskā sektora izdevumiem ES, bet visus pasāku
mus šajā jomā ietekmē sarežģīta sadarbības sistēma. Šajos gadījumos kopīgo 
mērķu sasniegšanai ir vajadzīga koordinēta ES rīcība.

31 
Tādējādi rodas paralēlas pārskatatbildības līnijas. Komisija ir atbildīga Eiropas 
Parlamentam un Padomei par tās pārziņā esošo pasākumu koordinēšanu, un 
Palāta var revidēt Komisiju8. Valsts iestādes atbild dalībvalstu parlamentiem par 
pasākumiem, kas īstenoti atbilstīgi valsts tiesību aktiem, un par valsts budžeta lī
dzekļu izmantošanu, un šīs iestādes var revidēt attiecīgās valsts augstākā revīzijas 
iestāde.

32 
Problēma ir tā, ka vairumā koordinēto darbību pārskatatbildība joprojām ir sa
drumstalota. Atbildību dala dalībvalstu parlamenti un revīzijas iestādes. Turklāt 
gadījumos, kad politikas darbības nolūks ir pārvalstisku sistēmisko risku risināša
na, bet politikas intervence tiek īstenota, Eiropas Savienībai koordinējot dalībval
stis, ES ir grūti koordinēt revīzijas un parlamentāro uzraudzību.

33 
Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par publisko finanšu un politikas koordināciju dalīb
valstu un ES starpā, arī visām augstākajām revīzijas iestādēm un parlamentiem ir 
jāsadarbojas un jākoordinē savs darbs. Pasākumi ir jākoordinē daudz vairāk, nekā 
tas ir vajadzīgs, veicot ES budžeta revīziju.

7  Eurostat dati par kopējiem 
vispārējās valdības 
izdevumiem, kas izteikti 
procentos no IKP (http://epp.
eurostat.ec.europa.eu/tgm/
table.do?tab=table&init=1&pl
ugin=1&language=en&pcode
=tec00023).

8  Palāta revidē gan Komisijas 
netiešos izdevumus 
dalībvalstīs, gan tiešos 
izdevumus.
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Stratēģijas “Eiropa 2020” koordinācija

34 
Stratēģijā “Eiropa 2020” ir minēti vairāki koordinētu darbību piemēri. Komisija uz
skata, ka stratēģijas “Eiropa 2020” veiksme ir ļoti atkarīga no ES dalībvalstu spējas 
valsts līmenī īstenot reformas, kas ir vajadzīgas, lai veicinātu izaugsmi atbilstīgi 
septiņām pamatiniciatīvām9.

35 
Stratēģijas “Eiropa 2020”10 tiesiskajā regulējumā ir noteikts:

 — Eiropadome ir atbildīga par politisko virzību;

 — Komisija ierosina stratēģiju, pārrauga tās īstenošanu un ziņo par progresu;

 — dalībvalstis iesniedz divus ziņojumus gadā un paskaidro, kādus pasākumus 
īsteno, lai sasniegtu stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus valsts līmenī. Abi ziņo
jumi ir pilnīgi jāintegrē valsts budžeta procedūrā un Eiropas pusgadā, kas tika 
izveidots, lai labāk koordinētu ES politiku.

36 
Saskaņā ar pārvaldības kārtību Eiropas Parlamentam ir jāpiedalās apspriešanā 
līdz brīdim, kad Padome pieņem galīgos lēmumus, un ir jāveicina dialogs valstu 
parlamentos un to starpā. Tomēr stratēģijā nav skaidri noteikts, ka parlamentam 
ir jāpārrauga stratēģijas īstenošana vai rezultāti, un nav noteikta prasība saskaņot 
publiskā sektora revīziju attiecīgajā ES un dalībvalstu līmenī.

Fiskālā un ekonomiskā koordinācija Eiropas pusgada 
ietvaros

37 
Eiropas pusgada mērķis ir racionalizēt valstu un ES ekonomiskās un fiskālās ko
ordinācijas procesus, un tajā ir noteikts stingrs gada grafiks attiecībā uz dažādu 
ekonomisko rādītāju apkopošanu, analīzi un novērtēšanu. Turpmāk tekstā III da-
ļas 7. attēlā un 174.–176. punktā ir aprakstīta ES koordinācijas pastiprināšanas 
ietekme.

9  COM(2010) 2020 galīgā 
redakcija, 3.3.2010, 
“Eiropa 2020 — stratēģija 
gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, 
kopsavilkums, 5.–6. lpp., 2. un 
7. punkts.

10  COM(2010) 2020 galīgā 
redakcija, kopsavilkums, 
28. lpp., 5.2. sadaļa.
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38 
Uzraudzības ietvara efektivitāte ir atkarīga no dažādu šajā procesā iesaistīto 
dalībnieku darbības rezultātiem, piemēram — Padome ir atbildīga par lēmumiem 
ekonomikas koordinācijas un pārvaldības jomā, bet Komisija ir atbildīga par 
koordinācijas un uzraudzības funkcijām. Turklāt visos noteikumos ir minēts, ka 
ir jāiesniedz informācija Eiropas Parlamentam, lai veidotu dialogu par dažādiem 
konstatējumiem un ieteikumiem.

Starpvaldību instrumenti

39 
Arī dažiem ekonomikas un finanšu krīzes novēršanas pasākumiem ir vajadzīga 
saskaņota dalībvalstu rīcība atbilstīgi starpvaldību nolīgumiem vai līgumiem. Šā 
ziņojuma III daļā ir pilnīgāk analizētas publiskās pārskatatbildības sekas un ES 
īstenoto ekonomikas un finanšu krīzes novēršanas pasākumu revīzija.

40 
Atbilstīgi Komisijas 2012. gada paziņojumam “Plāns padziļinātas un patiesas EMS 
izveidei”11 demokrātiskā leģitimitāte ir īstas ekonomiskās un monetārās savienī
bas (EMS) priekšnosacījums, un tās divi pamatprincipi ir šādi:

 — pirmkārt, pārskatatbildība ir jānodrošina tajā līmenī, kurā tiek pieņemts at
tiecīgais administratīvais lēmums, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā to līmeni, 
kuru lēmums ietekmē;

 — otrkārt, pilnveidojot EMS, kā arī visas ES integrāciju kopumā, demokrātiskās 
leģitimitātes līmenim jāatbilst apmēram, kādā dalībvalstis Eiropas līmenim 
nodevušas suverenitāti.

41 
Attiecībā uz otro principu ir jāizdara politiskā un juridiskā izvēle, ņemot vērā 
apstākļus, vai izmantot vai neizmantot starpvaldību mehānismus, kas neietilpst 
pašreizējo ES pārskatatbildības mehānismu darbības jomā. Tomēr, bieži izmanto
jot šo iespēju, var rasties pārskatatbildības un pārvaldības problēmas, kuras agrāk 
vai vēlāk ir jāatrisina.

42 
Komisija ir ieteikusi turpmākos EMS pārvaldības instrumentus veidot atbilstīgi ES 
juridiskajai un institucionālajai sistēmai, kas cita starpā nodrošina Eiropas Parla
menta uzraudzību un kontroli.

11  COM(2012) 777 final/2, 
30.11.2012.
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2. Līdzekļi, ko pārvalda sadarbībā ar citiem 
dalībniekiem

43 
Dažādās politikas jomās, lai sasniegtu ES mērķus, ES iestādēm ir jāsadarbojas ar 
citiem dalībniekiem veidojot vai nu veidojot ārējās partnerattiecības (piemēram, 
ar trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām), vai arī partnerību ar privāto 
sektoru. Tādā gadījumā pārskatatbildību nodrošina ārējā revīzija, partneru pārval
dības struktūra un ES revīzijas un pārskatatbildības pasākumi.

44 
Lai pasākumi nebūtu nepilnīgi un lai tie nepārklātos, ir jāizmanto vienota revīzijas 
sistēma. Tādā gadījumā ziņošanas un revīzijas sistēmām ir jābūt pietiekamām un 
uzticamām. Lai to nodrošinātu, partneri ir jāmudina ieviest iekšējās un ārējās revī
zijas sistēmas, kuras ir jāverificē. Turpmākajās sadaļās ir aprakstītas jomas, kurās ir 
konstatētas šādas problēmas.

Ārējās partnerattiecības

45 
ES, piemēram, veido vairākas partnerattiecības ar iestādēm, kas nav ES dalībval
stu iestādes, un/vai starptautiskām organizācijām (piemēram, Apvienoto Nāciju 
Organizāciju un Pasaules Banku). Bieži tas ir gadījumos, kad ES un tās dalībvalstīm 
ir jāpalīdz risināt globālas problēmas, piemēram, sasniegt ANO tūkstošgades 
attīstības mērķus, īstenot pasākumus klimata pārmaiņu jomā vai apkarot masu 
iznīcināšanas ieroču izplatīšanu. Partnerības ietvaros tiek piešķirts ES finansējums 
vai īstenoti kopīgi pasākumi ar ES struktūrām.
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46 
Komisija uzskata, ka var būt īpaši grūti nodrošināt pārredzamību un pārskat
atbildību attiecībā uz darbībām, kas īstenotas sadarbībā ar partneriem12. Palātas 
veiktajās lietderības revīzijās saistībā ar ES palīdzību, ko nodrošina ar ANO starp
niecību, arī tika identificētas vairākas problēmas (sk. 1. izcēlumu).

47 
Ja ES izvēlas sadarboties ar partneriem un izmantot to kontroles un ziņošanas 
sistēmas, tai ir jāatbalsta un jānodrošina laba pārredzamība un pārskatatbildība.

48 
ES izmanto budžeta atbalstu, lai sniegtu atbalstu vairāk nekā 70 valstīm, piešķi
rot līdzekļus, ko plāno un pārvalda valsts publiskās finanšu pārvaldības sistēmas. 
Sniedzot budžeta atbalstu, Komisijai ir jāievēro konkrēti nosacījumi un jāaplieci
na, ka atbalsta saņēmējas valstis atbilst vispārējiem attiecināmības nosacījumiem.

49 
Vairāku līdzekļu devēju finansētas darbības, ko koordinē ANO un Pasaules 
Banka, ietver to līdzekļu pārvaldību, ko piešķir vairāki līdzekļu devēji un kas nav 
paredzēti konkrētam mērķim. Tādā gadījumā Komisija paļaujas uz ANO finanšu 
kontroles sistēmām13.

1.
 iz

cē
lu

m
s ANO īstenošanas procesa un rezultātu sasniegšanas vāja pārraudzība

Palātas Īpašais ziņojums Nr. 15/2009

 ο Lai gan Komisija apstiprina savas ANO partneru finanšu pārvaldības sistēmas (četru pīlāru analīze), Komi
sija izskata ANO ziņojumus, lai apstiprinātu kontroles sistēmu praktisko darbību un rezultātu sasniegšanu. 
Revīzijas laikā Komisija vēl nebija no ANO saņēmusi vajadzīgo informāciju šajā saistībā (kopsavilkuma 
IV punkts).

 ο ANO Ārējo revidentu komisija nenodrošina Komisijai pietiekamus pierādījumus, ka finanšu kontroles pro
cedūras praktiski darbojas, un Palātai revīzijas laikā bija sarežģījumi saistībā ar to ES līdzekļu izmantošanas 
revīziju, kas piešķirti ar ANO starpniecību (kopsavilkuma V punkts).

12  Piemēram, 
SEC (2010) 409 galīgā 
redakcija, 1.4.2010.; 
“Pasaules līmeņa inovatīvs 
finansējums”, 14. lpp., 
2.5. sadaļa par sadarbību 
inovatīva finansējuma jomā, 
un COM(2011) 218 galīgā 
redakcija, 19.4.2011.; “ES 
atbildības par attīstības 
finansēšanu uzlabošana 
saistībā ar ES oficiālās attīstības 
palīdzības salīdzinošo 
pārskatīšanu”, 7. lpp., 1. punkts 
par finansējumu saistībā ar 
klimata pārmaiņām.

13 2012. gadā maksājumi 
starptautiskām organizācijām 
no vispārējā budžeta 
sasniedza 1,4 miljardus EUR, 
un vairāk nekā pusi šīs 
summas izmantoja vairāku 
līdzekļu devēju finansētiem 
projektiem. Palātas 2012. gada 
pārskats, 7.6. punkts, 
3. zemsvītras piezīme.
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50 
Palātas 2012. gada pārskatā bija minētas problēmas divās konkrētās jomās — bu
džeta atbalsta un vairāku līdzekļa devēju finansētu projektu jomā:

 — Palāta var pārbaudīt budžeta atbalsta pareizību tikai līdz brīdim, kad palī
dzība tiek piešķirta partnervalstij. Pēc līdzekļu piešķiršanas partnervalstij 
izmanto atbalsta saņēmējas valstī spēkā esošos pārskatatbildības un revīzijas 
pasākumus14;

 — attiecībā uz ES izdevumiem budžeta atbalsta jomā vairāku līdzekļu devēju 
finansētām darbībām un līdzīgiem sadarbības instrumentiem noteikumu un 
procedūru (tostarp to noteikumu un procedūru, kas attiecas uz konkursiem 
un iepirkumiem) sistēma ir sarežģīta, un tāpēc ir liels nepareizību risks. Tomēr 
šo instrumentu iedaba un maksājumu nosacījumi ierobežo kļūdu iespējamību 
darījumos, kā noteikts Palātas pareizības revīzijā15.

Privātā sektora finansējuma piesaiste

51 
Vairākas ES darbības ir saistītas ar tiešo vai netiešo privāto finansējumu. Tie ir, pie
mēram, aizdevumi un aizņēmumi ES struktūrās, piemēram, EIB, kā arī ES budžeta 
izmantošana privātā sektora finansējuma piesaistei. Ir paredzams, ka ES privātā 
sektora finansējuma piesaiste palielināsies. Stratēģijā “Eiropa 2020” ir noteikts, ka 
attiecībā uz ieguldījumiem izaugsmē ir jāmobilizē privātie līdzekļi un ka “Eiropai 
arī jādara viss iespējamais, lai saņemtu finanšu līdzekļus, izvēlētos jaunus veidus, 
kā izmantot apvienotu privāto un publisko finansējumu, un radītu inovatīvus 
instrumentus vajadzīgo ieguldījumu finansēšanai”16. Daudzgadu finanšu shē
mā 2014.–2020. gadam arī ir ļoti uzsvērta privātā sektora nozīme ieguldījumu 
saņemšanā un finanšu instrumentu nozīme ES budžeta iespējamās ietekmes 
pastiprināšanā17.

52 
Saskaņā ar jauno Finanšu regulu18 ES var sadarboties ar privāto sektoru publiskās 
un privātās partnerības (PPP) ietvaros, lai nodrošinātu alternatīvu finansiālo at
balstu ES darbībām un lai izveidotu vai īstenotu ES projektus. Ar šiem instrumen
tiem ir saistītas dažādas problēmas, piemēram, ir jānodrošina atbilstošs publisko 
līdzekļu pārredzamības un pārskatatbildības līmenis. Turklāt ir arī jāmēra šo ins
trumentu sniegums, salīdzinot ar finansēto darbību sasniedzamajiem mērķiem.

14  Palātas 2012. gada pārskats, 
7.6.–7.8. punkts.

15  Palātas 2012. gada pārskats, 
7.5.–7.6. punkts.

16  COM(2010) 2020 galīgā 
redakcija, 20. lpp.

17  COM(2011) 500 galīgā 
redakcija, 28.6.2011., “Budžets 
stratēģijai “Eiropa 2020”. 
I daļa”, 9. lpp.

18  Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2012. gada 
25. oktobra Regula (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par 
finanšu noteikumiem, 
ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, un 
par Padomes Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 
atcelšanu (OV L 298, 
26.10.2012., 1. lpp.) un 
Komisijas 2012. gada 
29. oktobra Deleģētā regula 
(ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro 
Savienības vispārējam 
budžetam, piemērošanas 
noteikumiem (OV L 362, 
31.12.2012., 1. lpp.).



26II daļa. Problēmas ES pārskatatbildības un revīzijas jomā

53 
ES līdzekļus, kurus izmanto finanšu instrumentiem un PPP, pārbauda Palāta un 
Parlaments atbilstīgi budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrai. Tomēr ar šiem 
instrumentiem ir saistītas objektīvas problēmas pārvaldības, revīzijas un parla
mentārās pārraudzības jomā, kas ir aprakstītas turpmākajās sadaļās.

54 
Finanšu instrumenti (FI) var būt pašu/riska kapitāls vai parāda instrumenti (pie
mēram, aizdevumi, garantijas vai riska dalīšana ar finanšu iestādēm, lai panāktu 
lielāku iespējamo ES finansējuma ietekmi), lai novērstu tirgus neveiksmes vai 
neoptimālas ieguldījumu situācijas un lai veiksmīgāk piesaistītu ES finansējumu. 
FI var īstenot saskaņā ar centralizētu pārvaldību (tiešā vai netiešā pārvaldība) un 
saskaņā ar dalītu pārvaldību ar dalībvalstīm (parasti tos sauc par finansēšanas 
vadības instrumentiem (FVI)).

55 
Attiecībā uz FI netiešās pārvaldības kontekstā19 Komisija ir atbildīga par politikas 
mērķu noteikšanu un centralizēti pārvaldītu līdzekļu stratēģisko virzību. Komisija 
arī piedalās šo instrumentu pārvaldībā un ir atbildīga par ES līdzekļu izlietojumu.

56 
Komisija ir konstatējusi vairākas pārskatatbildības un revīzijas pasākumu nepilnī
bas saistībā ar finanšu instrumentiem, ņemot vērā iepriekšējo daudzgadu finanšu 
shēmu 2007.–2013. gadam20. Arī Palāta ir atklājusi vairākas problēmas, jo īpaši 
saistībā ar finansēšanas vadības instrumentiem, kas ir dalītā pārvaldībā ar dalīb
valstīm (sk. 2. izcēlumu).

57 
To jauno FI noteikumu21 mērķis, ko piemēro atbilstīgi pašreizējai daudzgadu 
finanšu shēmai, ir saskaņot noteikumus, pārvaldības praksi un kontroles un ziņo
šanas prasības attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem. Turklāt Komisijai tagad 
katru gadu jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par visu finanšu instrumentu 
rezultātiem22.

19  Saskaņā ar Finanšu regulas, 
ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, 
58. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu un 139. panta 
4. punktu EK var FI īstenošanu 
uzticēt: “ii) starptautiskām 
organizācijām un to 
aģentūrām; iii) EIB un 
Eiropas Investīciju fondam; 
v) publisko tiesību subjektiem; 
vi) struktūrām, uz kurām 
attiecas privāttiesības un kuras 
veic sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēja misiju, ja vien tās 
sniedz pietiekamas finanšu 
garantijas.” Šīs struktūras “uz 
savu atbildību īstenošanu 
var daļēji uzticēt finanšu 
starpniekiem”.

20  Eiropas Komisijas (2011. gads) 
paziņojums “Nākamās 
paaudzes novatorisko 
finansēšanas instrumentu 
satvars: ES pašu kapitāla 
un parāda platformas, 
COM(2011) 662 galīgā 
redakcija”.

21  Finanšu regulas VIII sadaļa, 
139. un 140. pants (Regula (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012).

22  Finanšu regulas 140. panta 
8. punkts.



27II daļa. Problēmas ES pārskatatbildības un revīzijas jomā
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s Finansēšanas vadības instrumentu pašreizējo pārskatatbildības un revīzijas  
pasākumu nepilnību piemēri

Palāta konstatēja šādas galvenās nepilnības23:

 ο nepilnīgi noteikumi par līdzekļu piesaisti un atjaunojamajiem finansēšanas veidiem;

 ο iespēja piešķirt pārmērīgi lielas summas minētajiem instrumentiem;

 ο iespēja nepamatoti dot priekšroku privātajam sektoram; 

 ο neskaidri apgrozāmo līdzekļu attiecināmības kritēriji.

Šie instrumenti ir riskanti un rada problēmas, piemēram, gatavojot pārskatus par ES līdzekļu izmantošanu, to 
uzraudzību, instrumentu īpašumtiesībām un Komisijas spēju tos pārvaldīt.

Palāta atklāja arī tiesiskā regulējuma nepilnības.

23  Atzinums Nr. 7/2011.

58 
Lai nodrošinātu atbilstību jaunās Finanšu regulas prasībām, Komisija parakstīja 
finanšu un administratīvos pamatnolīgumus ar EIB un EIF, kur noteiktas prasības 
attiecībā uz darbības un finanšu pārskatiem un revīzijām24 centralizēti pārvaldī
tiem FI, ko paredzēts ieviest 2014.–2020. gadā un ko veiks EIB un EIF.

59 
Attiecībā uz FI dalītas pārvaldības gadījumā Kopīgo noteikumu regulā25 ir pa
redzēti dažādi instrumentu un to īstenošanas veidi, kā arī ziņošanas prasības, 
paredzot FI standartizētus noteikumus, lai nodrošinātu konsekventu ziņošanu un 
politikas sasniegumu regulāru uzraudzību visās dalībvalstīs.

60 
Ir pāragri spriest par to, vai visas nepilnības varēs atrisināt ar šo jauno noteikumu 
īstenošanu.

24  Finanšu un administratīvajā 
pamatnolīgumā ir noteikts, 
ka neatkarīgs ārējais revidents 
pārbauda instrumentu finanšu 
pārskatus, instrumenta 
kontroles sistēmu darbību un 
pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību.

25  IV sadaļa Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2013. gada 
17. decembra Regulā (ES) 
Nr. 1303/2013, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai un Eiropas Jūrlietu 
un zivsaimniecības fondu un 
vispārīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības 
fondu un atceļ Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1083/2006 
(OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.) 
(Kopīgo noteikumu regula).
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61 
Publiskās un privātās partnerības (PPP) ir valsts iestāžu un privātā sektora 
sadarbības veids. Parasti PPP izveido dalībvalstīs atbilstīgi privāttiesībām, lai 
nodrošinātu infrastruktūru vai sniegtu publiskos pakalpojumus. To mērķis ir vei
cināt publisko pakalpojumu lietderību, dalot risku un izmantojot privātā sektora 
zināšanas.

62 
Konkrēti PPP veidi ir šādi: būvē–esi īpašnieks–pārvaldi (BOO), kas neparedz 
līdzekļus nodot publiskajam sektoram; pērc–būvē–pārvaldi (BBO), kas paredz 
pārdot publiskos līdzekļus PPP, lai uzlabotu un sniegtu pakalpojumus; būvē–pār
valdi–nodod (BOT ), kas paredz būvēt, pārvaldīt un pēc noteikta laika nodot; un 
izstrādā–būvē–finansē–pārvaldi (DBFO), kas ir līdzīgs BOT.

63 
ES līmenī PPP veido vai nu, lai pārvaldītu konkrētus ES līdzekļus (piemēram, kop
uzņēmumi, ko izveido pārsvarā pētniecības nolūkā), vai arī PPP var būt ES līdzekļu 
saņēmēji. Būtībā PPP ir publiskais iepirkums, ko regulē ES publiskā iepirkuma 
noteikumi. Šīm partnerībām ir jāievēro ES noteikumi iekšējā tirgus darbības jomā, 
Stabilitātes un izaugsmes pakts, Savienības tiesību akti par publisko iepirkumu un 
koncesiju, kā arī konkurences noteikumi.

64 
Jauktie instrumenti ir dažādi ārējo darbību atbalsta veidi, tostarp procentu lik
mes subsīdijas, tehniskā palīdzība, tiešās dotācijas, aizdevuma garantijas, izmak
sas un riska kapitāls. Jauktos instrumentus parasti izmanto ar Eiropas Investīciju 
bankas (EIB) starpniecību. Parlaments vairākkārt ir lūdzis Komisiju un EIB sniegt 
vairāk informācijas par EAF un nodrošināt tās labāku kvalitāti (sk. 107. punktu).

65 
PPP un jaukto instrumentu pārskatatbildību parasti ietekmē noteikumi, ko pie
mēro starpniekiem, kuriem uzticēta šo instrumentu pārvaldība, kā arī noteikumi 
paša konkrētā instrumenta līmenī. Starpnieku, piemēram, EIB un EIF, pārskat
atbildība un revīzija ir aprakstīta turpmākajās sadaļās (sk. 103.–110. punktu),  
bet instrumenta pārskatatbildība ir jāanalizē katrā gadījumā atsevišķi.
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3. Nevienmērīga attīstība ES un atšķirīga politikas 
struktūra

66 
Turpina veidoties dažādas dziļākas integrācijas metodes ES un plašākā Eiropas 
ekonomiskā un politiskā kontekstā, tomēr dažās dalībvalstīs attīstība notiek 
lēnāk. Tāpēc noteiktas iniciatīvas tiek īstenotas tikai dažās dalībvalstīs un/vai 
iesaistītajās trešās valstīs. Tādējādi Eiropā ir nevienmērīga attīstība (sk. 4. attēlu).

67 
Eirozonā dažas dalībvalstis īsteno konkrētus politikas pasākumus atsevišķi no ci
tām dalībvalstīm, un tāpēc izveidojusies sarežģīta politikas struktūra un sarežģīta 
pārvaldības kārtība un ir radušās problēmas saistībā ar parlamentāro uzraudzību/
revīziju.

Nevienmērīga attīstība Savienībā un sadarbība ar trešām valstīm

4.
 a

tt
ēl

s

Islande, Lihtenšteina, Norvēģija 

ES muitas savienība (32)

Eiropas Savienība (28)

Eiropas Ekonomikas zona (31)

Šengenas zona (26)

Īrija,
Kipra

Šveice

Turcija,

Vatikāns Eiropas
Monetārais nolīgums (4)

Eirozona (18)

Čehijas Republika, Dānija, 
Lietuva, Ungārija, Polija, 
Zviedrija 

Beļģija, Vācija, Igaunija, Grieķija, 
Spānija, Francija, Itālija, Latvija, 
Luksemburga, Malta, Nīderlande, 
Austrija, Portugāle, Slovēnija, 
Slovākija un Somija 

Andora, Monako,
Sanmarīno

Bulgārija, 
Horvātija, 
Rumānija, 
Apvienotā 
Karaliste 

Avots: Palāta.
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Atšķirīgs integrācijas līmenis dalībvalstīs dažādās politikas 
jomās

68 
Kopš ES pievienojās vairākas dalībvalstis, ir kļuvis grūtāk vienoties par dažādām 
politikas iniciatīvām, un tāpēc dažas valstis attīstās ātrāk vai lēnāk nekā citas val
stis. Iespējamie cēloņi nevienmērīgai attīstībai dalībvalstīs ir šādi:

 — iespēja pievienoties un atteikties un izņēmumi — dalībvalstis var izvēlē
ties īstenot vai neīstenot konkrētas ES politikas jomas26;

 — ciešāka sadarbība — vairākas valstis var vienoties sadarboties noteiktās po
litikas jomās (piemēram, ES patenta27, Laulības šķiršanas likuma28 un ierosinā
tā finanšu darījumu nodokļa29 jomā);

 — saistīti līgumi — vairākas ES dalībvalstis ir noslēgušas dažus nolīgumus ār
pus ES tiesiskā regulējuma. Piemēram, tika noslēgta vienošanās par Šengenas 
līgumu 1985. gadā, lai gan vēlāk atbilstīgi Amsterdamas līgumam to iekļāva 
ES tiesību aktos. Citi piemēri ir Eiropas Stabilizācijas mehānisms, Prīmes kon
vencija, fiskālais pakts un Vienotās patentu tiesas izveides nolīgums;

 — pārbaude un apturēšana, pamatojoties uz kritērijiem par konkrētu ES 
noteikumu un kritēriju pieņemšanu. Sadarbības un pārbaudes mehānisms ir 
drošības pasākums, ko Komisija var izmantot, ja kāda jaunā dalībvalsts nepil
da pievienošanās sarunās noteiktās saistības brīvības, drošības, tiesiskuma un 
iekšējā tirgus politikas jomā;

 — atvērtā sadarbības metode — ES pārvaldības metode, pamatojoties uz 
dalībvalstu brīvprātīgu sadarbību un izmantojot ieteikuma tiesības, piemē
ram, pamatnostādnes un norādījumus, kritērijus un labāko praksi (piemēram, 
pakts “Euro plus”).

69 
Kā redzams 4. attēlā, ir spēkā arī politika, kas attiecas uz dažādām trešām valstīm. 
Nevienmērīgas attīstības vidē ir ieviesusies sarežģīta politikas un pārvaldības 
sistēma, kurā dažādu politikas jomu iniciatīvās ir iesaistītas dažādas ES dalībvalstu 
grupas. Tādējādi rodas arī sarežģījumi ar pārskatatbildības un revīzijas kārtību.

26  Pašlaik iespēju atteikties 
ir izmantojušas piecas 
dalībvalstis: Dānija (četri 
atteikumi), Īrija (divi atteikumi), 
Polija (viens atteikums), 
Zviedrija (viens atteikums, bet 
tikai de facto) un Apvienotā 
Karaliste (četri atteikumi).

27  Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2012. gada 
17. decembra Regula (ES) 
Nr. 1257/2012, ar ko īsteno 
ciešāku sadarbību attiecībā uz 
vienotas patentaizsardzības 
izveidi (OV L 361, 31.12.2012., 
1. lpp.), un tās grozījumi.

28  Padomes 2010. gada 
20. decembra Regula (ES) 
Nr. 1259/2010, ar kuru 
īsteno ciešāku sadarbību 
attiecībā uz tiesību aktiem, 
kas piemērojami laulības 
šķiršanai un laulāto atšķiršanai 
(OV L 343, 29.12.2010., 10. lpp.), 
jeb tā dēvētā Romas III regula.

29  Eiropas Parlamenta 2012. gada 
12. decembra normatīvā 
rezolūcija par priekšlikumu 
Padomes lēmumam, ar ko 
atļauj ciešāku sadarbību 
finanšu darījumu nodokļa 
jomā (COM(2012) 0631 — C7
0396/2012 — 2012/0298(APP)).
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Eiro, fiskālā pārvaldība un demokrātiskā uzraudzība

70 
Eirozonā ietilpst dalībvalstis, kurās izmanto eiro. Eirozona ļoti ietekmē ES darbību. 
Dažādas dalībvalstu grupas noslēdz dažādus paktus vai uz tām attiecas atšķirīgs 
regulējums (sk. 172. punktu), tomēr dažu šo pasākumu pamatā ir arī starpvaldību 
nolīgumi starp dalībvalstīm, nevis ES tiesību akti.

71 
Pamatojoties uz LESD, attiecībā uz šiem pasākumiem un instrumentiem ir pa
stiprināta EP nozīme likumdošanas procedūrā, tomēr tā joprojām ir vāja saistībā 
ar pārskatatbildību pār Padomes pieņemtiem lēmumiem. Turklāt pasākumi, kas 
veikti saskaņā ar starpvaldību instrumentiem, piemēram, fiskālo paktu, pilnībā ir 
ārpus ES iestāžu un procedūru sistēmas, ar ko nodrošina kontroli un līdzsvaru.

72 
Lēmumi, kuru mērķis ir nodrošināt eiro, ilgtermiņā ietekmē demokrātisko pārskat
atbildību fiskālās politikas jomā. Komisijai, Padomei un Eiropas Parlamentam ir 
ievērojamas pilnvaras, tomēr lielāko daļu ārkārtas pasākumu pieņēma eirozonas 
finanšu ministri jeb Eirogrupa. Eirogrupa izveidoja eirozonas valdību sadarbības 
platformu, tomēr tai paralēli nepiemēro koordinētu Eiropas Parlamenta un valstu 
parlamentu demokrātisko uzraudzību, lai kontrolētu, vajadzības gadījumā iesais
tītos un nodrošinātu pieņemto lēmumu un veikto darbību atbilstīgu leģitimitāti.

73 
Vienpadsmit dalībvalstu ārlietu ministri ierosināja to, ka eirozonas politikas de
mokrātisko pārbaudi veic nevis viss Eiropas Parlaments, bet tikai eirozonas valstu 
Parlamenta deputāti30.

30  Austrijas, Beļģijas, Dānijas, 
Spānijas, Francijas, Vācijas, 
Itālijas, Luksemburgas, 
Nīderlandes, Polijas 
un Portugāles ārlietu 
ministri. Galīgais ziņojums 
par Eirogrupas nākotni 
(Westerwelle ziņojums), 2012. 
gads.
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74 
Tomēr eiro ir visas Eiropas, nevis eirozonas valūta (LES 3. pants), un Eiropas Par
laments ir ES parlaments (LES 14. pants). Pašlaik Līgumā ir noteikts, ka ES dalīb
valstis ir pārstāvētas Ministru padomē. Eiropas Parlamenta deputāti nepārstāv 
dalībvalstis, bet ir “Savienības pilsoņu pārstāvji” (LES 14. pants).

75 
Tādējādi Eiropas Parlaments31 un Komisija32 var secināt, ka, tā kā Eiropas Par
laments ir ES parlaments, attiecībā uz eiro EP nodrošina ES lēmumu vajadzīgo 
demokrātisko leģitimitāti.

76 
Tas, ka šis jautājums tiek apspriests, apliecina saistību starp demokrātiskiem pār
skatatbildības mehānismiem un šķietamo demokrātisko leģitimitāti. Nevienmē
rīgas attīstības pieeja, jo īpaši vissvarīgākajās politikas jomās, var radīt ilgtermiņa 
sekas pārskatatbildības jomā.

31  Eiropas Parlaments, M. Thyssen 
ziņojums, 2012. gads.

32  COM(2012) 777 final, 35. lpp.
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4. ES iestāžu un struktūru pārskatatbildības pasākumi

77 
ES iestāžu sistēmā ietilpst septiņas ES iestādes, divas padomdevēju struktūras, 
Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD), ko Finanšu regulas kontekstā uzskata 
par iestādi, kā arī Eiropas Investīciju banka, 41 aģentūra33, astoņi kopuzņēmumi 
un citas struktūras34, kas izveidotas atbilstīgi ES līgumiem un sekundāriem tiesību 
aktiem. Šīs struktūras pilda dažādas ar ES mērķu sasniegšanu saistītas funkcijas, 
un tās bieži sadarbojas ar dalībvalstu struktūrām. Lielāko daļu ES struktūru, bet 
ne visas, pilnīgi finansē no ES budžeta līdzekļiem. Dažādu finansējuma avotu 
izmantošana var ietekmēt attiecīgos pārskatatbildības un revīzijas pasākumus.

ES iestāžu un citu ES struktūru budžeta izpildes apstiprinā-
juma procedūra

78 
Budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru piemēro Komisijai, lielākajai daļai ES 
iestāžu un vairākām ES struktūrām (sk. 18. punktu). Dažās ES struktūrās, kurām 
nepiemēro budžeta apstiprinājuma procedūru, EP var veikt citas pārbaudes. Vai
rākas ES struktūras galvenokārt ir finansiāli atkarīgas no to valdes.

79 
Komisija ir vispārēji atbildīga par ES budžeta izpildi, un tai piemēro EP budžeta 
izpildes apstiprinājuma procedūru. Tomēr citas iestādes un struktūras daļu ES 
budžeta līdzekļu izmanto patstāvīgi, un dažreiz tiek izmantoti līdzekļi, kas nav ES 
līdzekļi. Attiecībā uz šīm struktūrām Parlaments pieņem patstāvīgus lēmumus par 
budžeta izpildes apstiprinājumu.

33  Sk. 40 aģentūru sarakstu 
pielikumā: 33 decentralizētas 
aģentūras, 6 izpildaģentūras 
un 1 Euratom aģentūra. Šajā 
sarakstā ir iekļauts arī vienotais 
noregulējuma mehānisms un 
vienotais banku noregulējuma 
fonds, jo tos ir paredzēts 
apstiprināt kā Savienības 
struktūras.

34  Eiropas Ombuds, Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs un ar 
aizsardzību saistītas aģentūras 
ir pakļautas Padomei.
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3.
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m
s Eiropas Parlamenta Reglamenta 94. pants

Noteikumi par procedūru, kura jāpiemēro, lai pieņemtu lēmumu par Komisijas budžeta izpildes apstiprināša
nu, attiecas arī uz:

 ο procedūru, ar kuru apstiprina, ka Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs ir izpildījis Eiropas Parlamenta budžetu;

 ο procedūru, ar kuru apstiprina, ka atbildīgie darbinieki ir izpildījuši citu ES iestāžu un struktūru, piemēram, 
Padomes (attiecībā uz tās kā izpildiestādes darbību), Tiesas, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un soci
ālo lietu komitejas un Reģionu komitejas budžetu;

 ο procedūru, ar kuru apstiprina, ka Komisija ir izpildījusi Eiropas Attīstības fonda budžetu;

 ο procedūru, ar kuru apstiprina budžeta izpildi attiecībā uz struktūrām, kas ir atbildīgas par to juridiski neat
karīgo vienību budžeta vadību, kuras veic ES uzdevumus, ciktāl uz to darbību attiecas tiesību normas, kas 
paredz izmantot Eiropas Parlamenta budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru.

80 
Parlamenta Reglamentā ir noteikts, ka patstāvīga budžeta izpildes apstiprinājuma 
procedūra ir tāda pati kā vispārējā budžeta gadījumā (sk. 3. izcēlumu).

81 
Padomei ir būtiska nozīme budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrā, jo īpaši, 
katru gadu sniedzot ieteikumus Parlamentam par budžeta izpildes apstiprinā
juma procedūru (LESD 319. pants). Tomēr, lai gan Padome izmanto ES budžeta 
līdzekļus, tā nepiedalās Parlamenta diskusijās par Padomes budžeta izpildes 
apstiprinājuma procedūru. De facto nav spēkā atsevišķa procedūra attiecībā uz 
Padomes pārskatatbildību un publisko uzraudzību saistībā ar Padomes pašas 
izdevumiem.
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Budžeta izpildes apstiprinājuma procedūra

3.
 ta

bu
la

Struktūras grupa Iestāde/struktūra Finansējuma 
avots

Budžeta izpildes 
apstiprinājuma procedūra

ES iestādes 

Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija, Tiesa, Revīzijas 
palāta ES budžets EP budžeta izpildes apstipri-

nājuma procedūra1

Eiropadome un Padome2 ES budžets Sui Generis3

Eiropas Centrālā banka Valstu centrālās bankas Padome

Citas ES struktūras, biroji vai 
aģentūras

Padomdevējas struktūras (EESK un RK) ES budžets EP budžeta izpildes apstipri-
nājuma procedūra

Aģentūras (budžeta finansējums) ES budžets EP budžeta izpildes apstipri-
nājuma procedūra4

Citas struktūras5

ES budžets EP budžeta izpildes apstipri-
nājuma procedūra

Kopuzņēmumi ES budžets EP budžeta izpildes apstipri-
nājuma procedūra

Eiropas Ārējās darbības dienests ES budžets EP budžeta izpildes apstipri-
nājuma procedūra

Aģentūras (pašu finansējums) Pašu finansējums Valdes budžeta izpildes 
apstiprinājuma procedūra

Aģentūras (Padomes pakļautībā aizsardzības jomā) Dalībvalstu iemaksas Valdes budžeta izpildes 
apstiprinājuma procedūra

EIB Dalībvalstu kapitāls6 Valdes budžeta izpildes 
apstiprinājuma procedūra

1 Sk. 78.–80. punktu.

2 Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gada 1. decembrī Eiropadome kļuva par vienu no septiņām Savienības iestādēm. Reglamenta 
13. panta 1. punktā ir noteikts, ka Eiropadomei un priekšsēdētājam palīdz Padomes ģenerālsekretariāts, kurš ir ģenerālsekretāra pārziņā.

3 Sk. 81. punktu.

4 Sešās izpildaģentūrās izmanto Komisijas vispārējo budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru, nevis atsevišķu budžeta izpildes apstiprinājuma 
procedūru.

5 Eiropas Ombuds un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.

6 Dalībvalstu kapitāls (sk. 105. punktu) un ieņēmumi no pašu darbībām.

Avots: Palāta.

82 
Ir vairāki standarta budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras izņēmumi, jo 
īpaši gadījumos, kad publiskie līdzekļi nav ES budžeta līdzekļi (sk. 3. tabulu).
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ES iestādes un struktūras, uz kurām neattiecas Eiropas Parla-
menta budžeta izpildes apstiprinājuma procedūra

83 
Vairākas ES iestādes un struktūras tieši neizmanto ES budžeta līdzekļus:

 — Eiropas Centrālā banka (ECB) izmanto valstu centrālo banku līdzekļus, un 
tās ienākumu plūsmu veido monetārā loma Eiropas Centrālo banku sistēmā 
(ECBS). Tās pārskatus pārbauda neatkarīgs revidents, un Palāta veic darbības 
efektivitātes un VUM revīziju (sk. 87., 88. un 96. punktu);

 — Eiropas Investīciju banka izmanto pašu finansējumu, un tajā revīziju veic neat
karīgs revidents (sk. 108. punktu).

84 
Trīs ES aģentūras izmanto pašu finansējumu (OHIM, CPVO35 un CDT ), un tajās 
revīziju veic Palāta. Trīs aģentūras, kas darbojas aizsardzības jomā (EDA, EUISS un 
EUSC)36 un kuras darbojas Padomes pakļautībā, izmanto dalībvalstu iemaksas, un 
tajās revīziju veic neatkarīgi ārējie revidenti. Budžeta izpildes apstiprinātājiestāde 
ir attiecīgās struktūras valde. Šīs struktūras nefinansē no ES līdzekļiem, un tāpēc 
tās neietekmē Eiropas Parlamenta budžeta izpildes apstiprinājuma procedūra. To
mēr, lai gan netiek izmantoti ES līdzekļi, šīs struktūras gūst ienākumus, īstenojot 
publisko varu ES līmenī, un to līdzekļus publiski izmanto tāpat kā citus ES līdzek
ļus. Tāpēc nav spēcīga pamatojuma izmantot citu procedūru.

85 
Pretēji tikko aprakstītajam un atbilstīgi jaunajiem tiesību aktiem, ar ko izveido 
vienoto noregulējuma mehānismu kā ES struktūru, Palāta veic Vienotā noregu
lējuma mehānisma revīziju atbilstīgi LESD 287. panta 1. punktam. Tas nozīmē, 
ka Palāta var pārbaudīt pārskatus, pakārtoto darījumu likumību un pareizību 
un pareizas finanšu pārvaldības aspektus (ietver saimnieciskumu, lietderību un 
efektivitāti), lai gan Vienotā noregulējuma mehānismu nefinansē no ES vispārējā 
budžeta līdzekļiem. Saskaņā ar regulējumu Palāta ziņo arī par saistīto Vienoto 
noregulējuma fondu, par iespējamām saistībām, kuras var rasties gan Vienotajam 
noregulējuma mehānismam, gan Komisijai, un par citiem Eiropas Parlamentam 
un Padomei būtiskiem jautājumiem.

35  Iekšējā tirgus saskaņošanas 
birojs (Padomes Regula (EK) 
Nr. 40/94 (OV L 11, 14.1.1994., 
1. lpp.) un Kopienas Augu 
šķirņu birojs (Padomes Regula 
(EK) Nr. 2100/94 (OV L 227, 
1.9.1994., 1. lpp.).

36  Eiropas Aizsardzības aģentūra 
(EAA), Eiropas Savienības 
Drošības izpētes institūts 
(EUISS) un Eiropas Savienības 
Satelītcentrs (EUSC).
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86 
Līdzīgi, lai gan Eiropa Attīstības fondu (EAF) nefinansē no ES budžeta līdzek
ļiem, Palāta var pārbaudīt projektu un budžeta atbalsta izdevumus un rezultā
tus, un Eiropas Parlaments izmanto budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru 
attiecībā uz Komisijas pārvaldītiem EAF izdevumiem. Atšķirīgs režīms attiecas 
uz EAF līdzekļiem, ko pārvalda Eiropas Investīciju banka (EIB), izmantojot iegul
dījumu mehānismu, kas ir 1500 miljoni EUR (10 %) no 10. EAF. Palāta atzinumā 
par Finanšu regulu, kas regulē EAF, pauž nožēlu par to, ka likumdevēji (Padome 
un Parlaments) šim mehānismam neparedzēja Parlamentu kā budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādi. Šis mehānisms darbojas ES vārdā, un risku par to uzņemas ES. 
Budžeta izpildes apstiprinātājiestādes izslēgšana no šī procesa radīja problēmas 
pārskat atbildības jomā.

Eiropas Centrālās bankas pārskatatbildība un revīzija

87 
Saskaņā ar LESD 130. un 282. pantu ECB un eirozonas valstu centrālās bankas ir 
neatkarīgas no citām ES iestādēm un dalībvalstu valdības. Tas ir svarīgi pārskat
atbildības un publiskā sektora revīzijas pasākumu jomā attiecībā uz dažādām ECB 
funkcijām.

88 
LESD 127. pantā un Protokolā Nr. 4 ir noteikti ECB mērķi un uzdevumi. Galvenais 
mērķis ir “nodrošināt cenu stabilitāti”, un otrs svarīgākais mērķis ir “atbalstīt vispā
rējo ekonomikas politiku Savienībā, lai palīdzētu sasniegt Savienības mērķus, kas 
noteikti Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā.” Pēdējā laikā ECB ir atbildīga par 
vienoto uzraudzības mehānismu atbilstīgi LESD 127. panta noteikumiem, kas pa
redz Padomei “noteikt ECB konkrētus uzdevumus saistībā ar politiku, kas attiecas 
uz kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu konsultatīvu uzraudzību.”

89 
ECB pārvalda Padome un Valde. ECB priekšsēdētājs katru gadu iesniedz ziņojumu 
Komisijai, Padomei un Parlamentam par Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) 
darbību un par monetāro politiku iepriekšējos gados un tajā gadā, kad notiek 
apspriešanās. Pēc Parlamenta vai ECB pieprasījuma priekšsēdētāju var izjautāt 
attiecīgo Parlamenta komiteju pārstāvji37.

37  LESD 284. panta 3. punkts.
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90 
Eiropas Centrālo banku nefinansē no ES vispārējā budžeta līdzekļiem, un proto
kolā nav minēta Parlamenta budžeta izpildes apstiprinājuma procedūra. Atbilstīgi 
ECB statūtiem ECB pārskatus pārbauda neatkarīgs ārējais revidents, ko iesaka 
ECB Padome un ko apstiprina Padome38. Palāta pārbauda “ECB vadības darbības 
efektivitāti” atbilstīgi LESD 4. protokola nosacījumiem39.

91 
Ir ļoti daudz literatūras un notiek aktīvas debates par to, cik daudz centrālajām 
bankām būtu jāziņo par savām monetārās politikas darbībām un jāatskaitās par 
tām, bieži piešķirot lielu nozīmi šīs saziņas svarīgumam attiecībā uz efektivitāti 
un monetārās politikas izplatīšanu finanšu tirgos un banku sistēmās. Šā apskata 
mērķis nav iesaistīties šajā diskusijā, lai gan šī tēma ir ļoti svarīga. Šis dokuments 
attiecas uz ECB parlamentāro pārskatatbildību un piemērojamo revīzijas kārtību.

92 
Līguma noteikumi par ECB un ECBS paredz ECB un citām ECBS centrālajām ban
kām ļoti lielu neatkarību, pat salīdzinot ar citām centrālo banku sistēmām. Varbūt 
tādēļ, lai atspoguļotu šo neatkarības uzsvērumu vai lai atspoguļotu uzskatu, ka 
iesaistītās struktūras var labāk nekā citi izstrādāt pašas savu darba kārtību, Līgu
mā ir tikai ieskicēta ECB parlamentārās un publiskā pārskatatbildības jautājumi.

93 
Saskaņā ar Līgumu ECB ir jāiesniedz ceturkšņa atskaites par ECBS darbībām40, 
un ir jāiesniedz gada pārskats par ECBS un monetāro politiku Parlamentam, 
Padomei un Komisijai. ECB priekšsēdētājs iesniedz ziņojumu Parlamentam un 
Padomei vispārējām debatēm. Saskaņā ar Līgumu Valdes locekļiem var lūgt arī 
citu informāciju. Praktiski tas ir daudz precīzāk izstrādāts — atbilstīgi Parlamenta 
Reglamentam ECB priekšsēdētāju lūdz uzstāties Parlamentā četras reizes gadā un 
izstrādā kārtību, kādā ECB Valdes locekļus uzaicina uz īpašām tikšanās reizēm, lai 
nodrošinātu regulāru viedokļu apmaiņu ar EP, un ECB atbild arī uz EP deputātu 
rakstiskiem jautājumiem.

94 
Kopumā katrā valstī atšķiras tas, kādā mērā publiskā sektora ārējie revidenti 
centrālās bankās veic neatkarīgu ārējo revīziju. ECB pārskatus atbilstīgi Līguma 
nosacījumiem41 pārbauda neatkarīgi ārējie revidenti, nevis Palāta. Palātas revīzija 
“var attiekties tikai uz ECB vadības darbības efektivitāti.”

38  LESD 27. panta 1. punkts, 
Protokols Nr. 4 par Eiropas 
Centrālo banku sistēmas un 
Eiropas Centrālās bankas 
Statūtiem.

39  LESD 27. panta 2. punkts, 
Protokols Nr. 4.

40  Praktiski šo prasību izpilda, 
publicējot ECB ikmēneša 
biļetenu.

41  LESD 4. protokola 27. pants.
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95 
Šis formulējums paredz Palātai ievērojamu rīcības brīvību pareizas finanšu pārval
dības (saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes) revīzijas jomā, tomēr fakts, ka 
protokolā ārējiem revidentiem paredzētā loma ir tikai pārskatu revīzija, no vienas 
puses, un “vadības darbības efektivitātes pārbaude”, no otras puses, nozīmē, ka 
Palātas loma saistībā ar ECB ir definēta savādāk nekā saistībā ar citām ES iestā
dēm42. Tas, iespējams, norāda, cik svarīga ir lēmumu pieņemšanas neatkarība 
monetārajā jomā un kāda ir ECB funkciju specifika.

96 
Regulējums, ar ko izveido vienoto uzraudzības mehānismu (VUM), nosaka ECB 
uzraudzības uzdevumus attiecībā uz eirozonas un citu iesaistīto dalībvalstu kre
dītiestādēm43. Konkrētu pārskatatbildības režīmu nodrošina saskaņā ar izveides 
regulu. ECB joprojām ir neatkarīga attiecībā uz VUM funkcijām, tomēr atbilstīgi 
regulējumam ECB informē Eiropas Parlamentu un Padomi par tās darbībām VUM 
jomā. Ir spēkā noteikumi par ziņošanu EP un Eirogrupai (piedaloties iesaistītajām 
dalībvalstīm, kas nav eirozonas valstis).

97 
ECB un Eiropas Parlaments noslēdza diezgan plašu iestāžu nolīgumu44, kur aprak
stīti pārskatatbildības mehānismi VUM jomā. ECB nodrošina turpmāk minēto:

 ο ziņojumu, kuru iesniedz katru gadu;

 ο sākumposmā iesniedz ceturkšņa progresa ziņojumus un nodrošina ECB funk
ciju izpildes uzraudzību atbilstīgi vienotajam uzraudzības mehānismam;

 ο VUM Uzraudzības padomes priekšsēdētājs piedalās attiecīgo EP komiteju 
regulārās (divas reizes gadā) un ad‑hoc uzklausīšanās;

 ο noteiktos apstākļos tiek rīkotas īpašas konfidenciālas sanāksmes;

 ο EP ir noteikta loma Uzraudzības padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 
vietnieka izraudzīšanās procesā;

 ο sadarbību ar noteiktām izmeklēšanām.

42  Attiecībā uz jaunajām ECB 
funkcijām VUM jomā Palāta 
jau ir norādījusi, ka tās “ECB 
vadības darbības efektivitātes 
pārbaudē” būs iekļauta 
pareizas finanšu pārvaldības 
pārbaude, kas attiecas arī uz 
citām attiecīgajām struktūrām 
(Palātas priekšsēdētāja 
2013. gada 7. februāra 
vēstule ES Parlamenta 
priekšsēdētājam).

43  Padomes 2013. gada 
15. oktobra Regula (ES) 
Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas 
Centrālajai bankai uztic 
īpašus uzdevumus saistībā 
ar politikas nostādnēm, kas 
attiecas uz kredītiestāžu 
prudenciālo uzraudzību 
(OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).

44  Iestāžu nolīgums starp 
Eiropas Parlamentu un 
Eiropas Centrālo banku par 
praktisko darba kārtību 
attiecībā uz demokrātiskas 
pārskatatbildības 
nodrošināšanu un ECB 
funkciju izpildes uzraudzību 
atbilstīgi vienotajam 
uzraudzības mehānismam 
(2013/694/ES).
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98 
Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai (ESRK) nav atsevišķa budžeta. ECB ir ESRK sek
retariāts un finansē tās darbības. Lai gan ECB ir pašai savi revīzijas noteikumi, nav 
speciālu revīzijas pasākumu attiecībā uz ESRK darbību.

99 
Kā paskaidrots iepriekš tekstā, finanšu krīzes un spiediena dēļ ECB loma ir strauji 
mainījusies, un īpašās situācijas un zināšanu dēļ tai ir uzticēti daudzi jauni pie
nākumi. ECB diezgan īsā laikā bija jāuzņemas jauni pienākumi. Liela daļa jauno 
pienākumu ir oficiāli paredzēti attiecīgos juridiskajos instrumentos, bet reizēm 
pienākumi nav tik oficiāli.

100 
Īpašs piemērs ir ECB sadarbība ar eirozonas dalībvalstu valdībām ekonomikas 
un finanšu krīzes laikā. Attiecībā uz tā dēvēto “trijotni” jeb “programmas part
neriem”, kam uzticēja uzraudzīt ES/SVF atbalsta programmas dalībvalstīm, ES 
pārstāv Komisija “saziņā ar ECB”. Šī shēma, kas paredz, ka Komisija sadarbojas 
“saziņā” vai “apspriežoties” ar ECB, ir noteikta konkrētos tiesību instrumentos 
(piemēram, Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta (EFSI) pamatnolīgumā un re
gulā, ar ko izveido Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismu (EFSM)). Tomēr šajos 
instrumentos pienākumi nav konkrēti definēti. Ir skaidrs, ka, veicot šos pienāku
mus, kā arī kopumā ECB ir tiešāk un vairāk nekā līdz šim saistīta ar dalībvalstīm un 
to politikas iestādēm (runājot par dalībvalstu ekonomikas pārvaldību).

101 
Šajā saistībā ECB patiešām, regulāri sadarbojoties ar Eiropas Parlamentu, ir pār
runājusi šos jaunos pienākumus un to izpildi. Tas ir svarīgi, jo daži ECB pienākumi 
ir sarežģīti (Komisijas konsultēšana par iesaistītajām dalībvalstīm, tiešais darbs ar 
iesaistītajām dalībvalstīm, tieša vai netieša suverēno obligāciju ieturēšana, banku 
likviditātes nodrošināšana dalībvalstīs u. c.), un vienlaikus ECB pilda savus pienā
kumus eirozonas monetārās politikas, ekonomiskā atbalsta un (tagad arī) banku 
uzraudzības jomā. Tomēr, Palāta pārbauda ECB vadības darbības efektivitāti 
attiecībā uz visām ECB funkcijām, bet ārējs revidents nepārbauda funkcijas, kuras 
ir saistītas ar sadarbību ar dalībvalstu valdībām un tām sniegto atbalstu, kā arī 
līdzdalību trijotnes darbībā.
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102 
Ņemot vērā visus ECB jaunos pienākumus un to attīstības tempu, būs regulāri 
jāuzrauga un jānovērtē jaunās struktūras un to efektivitāte un īstenošana. Šajā 
uzraudzībā/novērtēšanā būtu jāievēro pārskatatbildības un revīzijas jomā nemitī
gi gūtās atziņas, kuras aizvien nostiprinās un kļūst adekvātākas. Izmaiņu straujais 
temps liek lauzīt galvu arī revidentiem, un Palātai, kas ir viens no ECB ārējiem revi
dentiem, valsts augstākajām revīzijas iestādēm un citiem ESCB sistēmas centrālo 
banku ārējiem revidentiem ir jāpilnveido prasmes un zināšanas, lai nodrošinātu 
atbilstību pieprasījumam revīzijas jomā strauji mainīgajos apstākļos.

Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Investīciju fonda  
pārskatatbildības un revīzijas pasākumi

103 
Eiropas Investīciju banka (EIB) ir ES finansēšanas iestāde, kas finansē projektus, lai 
sasniegtu ES politikas mērķus Eiropas integrācijas, attīstības un kohēzijas jomā. 
Lai gan parasti EIB finansē ES projektus, tā atbalsta projektus arī valstīs, kas nav 
ES dalībvalstis.

104 
Eiropas Investīciju fonds (EIF) ir ES speciāla riska kapitāla un garantiju struktūra, 
kas pirmkārt atbalsta MVU un jaunās tehnoloģijas. EIF ietilpst EIB grupā, un tā 
daļēji pieder Eiropas Komisijai. Noteikumi par Komisijas līdzdalību EIF ir paredzēti 
Padomes lēmumā.

105 
EIB ir vēl viens “īpašs gadījums”, ja runa ir par tai piemēroto pārskatatbildības kār
tību. EIB tika izveidota kā ES struktūrvienība, tomēr to finansē dalībvalstis. Tāpēc 
bankas darbību regulē Valde, kuras sastāvā darbojas dalībvalstu finanšu ministri.

106 
EIB ir Savienības struktūra, un saskaņā ar LESD 15. pantu tās darbībai ir jābūt 
pēc iespējas atklātai. EIB nav paredzēti īpaši noteikumi par ziņojumu sniegšanu 
Eiropas Parlamentam, un EP tieši neietekmē Bankas vai Fonda darbību. Tomēr EIB 
sniedz ziņojumus par savu darbību un katru gadu brīvprātīgi sniedz EP informāci
ju, un Parlaments apstiprina ikgadējos lēmumus par bankas darbību.
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107 
Pēdējos gados EP vairākkārt ir paudusi bažas par EIB darbības pārskatatbildību, 
tostarp par:

 — EIB prudenciālas uzraudzības līmeni, ko varētu nodrošināt vai nu ECB, EBI, vai 
valstu uzraudzības iestādes;

 — dažu EIB pārvaldīto ES programmu un līdzekļu izslēgšanu no budžeta izpil
des apstiprinājuma procedūras attiecībā uz ES izdevumiem un ziņošanu par 
sasniegtajiem rezultātiem;

 — novērtējumu par ES budžeta finansētām darbībām, kuras rada “pastiprinošo 
efektu”;

 — paskaidrojumu par riskiem, kas ir saistīti ar ES budžeta līdzekļu garantiju pa
lielināšanu EIB garantētiem aizdevumiem, un par to, kā izmanto šo garantiju 
rezultātā gūtos ienākumus;

 — vajadzību pēc precīza paskaidrojuma par administratīvām nodevām, ko EIB 
saņem no ES budžeta līdzekļiem.

108 
Attiecībā uz publiskā sektora revīzijas pasākumiem EIB un tās pārstāvniecībā — 
EIF, situācija ir šāda:

 — EIB darbojas Revīzijas komiteja, un sešus tās locekļus izvirza atbilstīgi rotācijas 
principam starp dalībvalstīm. Valde (vienprātīgi) oficiāli ieceļ locekļus, kuriem 
ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem, tostarp viņiem ir jābūt pieredzei finanšu 
revīziju vai banku uzraudzības jomā. Pēc Revīzijas komitejas lūguma banku 
pārskatu revīziju veic ārējs uzņēmums, kas ir tieši pakļauts Revīzijas komitejai. 
Revīzijas komiteja iesniedz Valdei atzinumu par pārskatiem, kā arī ziņojumu 
un ieteikumus;

 — EIF darbību uzrauga Revīzijas padome, ko ieceļ un pārvalda EIF akcionāri 
(galvenais akcionārs ir EIB). Tajā darbojas trīs locekļi, kurus izvirza katra no ak
cionāru grupām: EIB, Eiropas Komisija un finanšu iestādes. Revīzijas padomes 
ieceltie locekļi darbojas trīs finanšu gadus pēc kārtas un tos var iecelt amatā 
atkārtoti, un katru gadu beidzas kāda locekļa pilnvaru termiņš. Līdzīgi EIB — 
EIF Revīzijas padome iestāžu un pakļauto struktūru pārskatu revīziju uztic 
veikt komerciālam ārējam uzņēmumam.
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109 
ES izdevumus, ko pārvalda EIB vai EIF, un ES ieguldījumus EIF Palāta pārbauda at
bilstīgi trīspusējam nolīgumam, ko noslēdza EIF, Palāta un Komisija. Tomēr uz ES 
izdevumiem, ko EIF pārvalda Savienības interesēs, neattiecas trīspusējā nolīguma 
nosacījumi, un Palāta pārbauda attiecīgos izdevumus līdzekļu saņēmēja līmenī 
līdzīgi citiem izdevumiem, ko finansē no ES vispārējā budžeta līdzekļiem.

110 
Vairākas ieinteresētās personas ļoti interesē EIB darbības Eiropā un citās valstīs. 
Visām iesaistītajām personām galvenā problēma ir saistīta ar precīzas un vispusī
gas informācijas ieguvi un sniegšanu, lai varētu novērtēt dažādu finanšu instru
mentu efektivitāti attiecībā pret paredzētajiem publiskajiem mērķiem.

Nesamērīga pārbaude un revīzija attiecībā uz nelielām struk-
tūrām un budžetu

111 
Saskaņā ar ES Līgumu (LESD 287. pants) Palātai jāpārbauda, kā tiek izpildīts ES 
budžets, kā arī Eiropas Attīstības fonds un visas pārējās ES struktūras, biroji un 
aģentūras, ja tas nav pretrunā tiesību aktiem, ar ko izveido attiecīgo struktūru.

112 
Būtībā tas nozīmē, ka Palātai ikgadējā revīzijā jāpārbauda tas, kā tiek izpildīts 
ES budžets, kā arī EAF, un jāveic īpašas ikgadējas pārbaudes visās aģentūrās 
(2014. gadā bija 40 aģentūras: 33 decentralizētas aģentūras, sešas izpildaģentūras 
un viena Euratom aģentūra45) un kopuzņēmumos (2014. gadā bija 6 kopuzņēmu
mi) neatkarīgi no to budžeta apmēra un tā, vai tiem piemēro budžeta izpildes 
apstiprinājuma procedūru.

113 
Tātad Palāta veic salīdzinoši vairāk revīzijas darba saistībā ar aģentūrām un kop
uzņēmumiem nekā saistībā ar ES iestādēm. Turpmāk aģentūru pārskatus pirms 
iesniegšanas izskatīšanai Komisijā pārbaudīs privāti revīzijas uzņēmumi. Turklāt 
Palāta par katru aģentūru sagatavos īpašo gada pārskatu.

45  Pilnīgu ES aģentūru sarakstu 
2014. gadā sk. pielikumā.
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114 
Atbilstīgi pašreizējai kārtībai mazākām struktūrām ir jāveic atsevišķas revīzijas, 
bet lielākām iestādēm veic vienotu vispārēju revīziju. Lai īstenotu visaptverošāku 
pieeju pārskatatbildības jomā, visām iestādēm un struktūrām būtu jāpublicē atse
višķi pārskati un par tām būtu jāsagatavo atsevišķi revīzijas ziņojumi, vai pretējā 
gadījumā par visām aģentūrām būtu jāsagatavo viens revīzijas ziņojums. Tas, kuru 
no minētajām alternatīvām izvēlēties, ir atkarīgs no sprieduma par to, cik svarīgi 
ir proporcionālāk izmantot resursus, salīdzinot ar to, cik svarīgi ir nodrošināt atse
višķas revīzijas un pārskatatbildības pasākumus, lai atspoguļotu attiecīgo struktū
ru pārvaldības pasākumu būtību.

5. ES finanšu pārvaldības un kontroles pasākumi

115 
Dalībvalstis piedalās ES budžeta izpildē. Tomēr Komisija kopumā ir atbildīga par 
ticamu finanšu pārskatu sagatavošanu, finanšu operāciju likumību un pareizību 
un saimniecisku, lietderīgu un efektīvu finanšu pārvaldību (t. i., pareizu finanšu 
pārvaldību). Visi šie trīs elementi ir ļoti svarīgi. Palātas darbs liecina, ka Komisija 
nespēj sniegt pozitīvu pārliecību par visiem šiem elementiem.

Pārskatu ticamība

116 
Pārskatus pašlaik sagatavo atbilstīgi neatkarīgi saskaņotu standartu kopumam, 
tādējādi nodrošinot Savienības aktīvu un pasīvu pilnīgu atspoguļojumu. ES 
finanšu pamātā esošās ekonomiskās realitātes pārredzamība ir ievērojami uzla
bojusies kopš uzkrājumu grāmatvedības ieviešanas 2005. gadā. Piemēram, tagad 
konsolidētajos pārskatos iekļauj vairākas Eiropas struktūras, un tāpēc ir pieejama 
vispusīgāka informācija par ES ieguldījumiem. Turklāt tajos ir arī iekļauta informā
cija par ES neto finanšu saistībām, par grūtībās nonākušo dalībvalstu vajadzībām 
izveidoto finanšu atbalsta mehānismu ietekmi uz budžetu un par to, kādā mērā 
ilgtermiņa saistības pārsniedz ikgadējās maksājumu apropriācijas.

117 
Palāta kopš 2007. finanšu gada ir sniegusi atzinumu bez iebildēm par to, ka Eiro
pas Savienības konsolidētie pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļots 
Savienības finanšu stāvokli, Savienības darbības rezultātus, naudas plūsmas un 
neto aktīvu pārmaiņas atbilstīgi Finanšu regulai un grāmatvedības noteikumiem, 
kuri izstrādāti, pamatojoties uz starptautiski pieņemtiem publiskā sektora grā
matvedības standartiem, t. i., pārskati ir ticami.
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Pakārtoto darījumu likumība un pareizība

118 
Palāta sagatavo deklarāciju par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kurā 
ir ietverts atzinums par ieņēmumiem un atzinums par izdevumiem. Pārskatatbil
dības un revīzijas aspektā sarežģīts ir darbs gan ar ieņēmumiem, gan ar izdevu
miem, kurus pārvalda dalīti kopā ar dalībvalstīm.

ES ienākumi

119 
ES ienākumi sastāv no nacionālā kopienākuma (NKI) pašu resursiem, pievienotās 
vērtības nodokļa (PVN) un tradicionālajiem pašu resursiem (importa muitas no
devas un cukura ražošanas nodevas). Palāta ir uzskatījusi, ka kopš 1994. gada ES 
ienākumos nav konstatēts būtisks kļūdu līmenis, un Palātas ticamības deklarācijā 
ir precīzāk aprakstīts PVN, NKI un tradicionālie pašu resursi46.

120 
Piemēram, ar NKI saistītie pašu resursi ir iegūti, nosakot vienotu likmi dalībvalstu 
NKI. Dati par NKI ir vissvarīgākie, lai noteiktu katras dalībvalsts iemaksas ES, un 
tos nosaka valsts līmenī. NKI aprēķini ir ļoti sarežģīti, un Palāta nevar apliecināt 
to precizitāti. Aprēķinot pārāk mazu (vai pārāk lielu) konkrētas dalībvalsts NKI, 
palielinās (vai samazinās) citu dalībvalstu iemaksas. Tāpēc dalībvalstu iemaksas 
ES ietekmē valstu statistikas iestādes sniegto aprēķinu kvalitāte. Lai gan Komisija 
(Eurostat) sniedz norādījumus un pārbauda NKI statistikas kvalitāti, tomēr jaunā
kie Palātas revīzijas rezultāti liecina, ka pārbaudes šajā jomā ir nepietiekamas47.

121 
ES pārskatatbildību tas ietekmē tādējādi, ka ES līmeņa iestādes lielā mērā ir atka
rīgas no valstu kontroles mehānismiem un apliecinājuma pārbaudēm.

46  Sk., piemēram, Palātas 
atzinumu par ieņēmumiem 
2012. gada pārskatā, 11. un 
12. lpp., VIII un X punkts.

47  Palātas Īpašais ziņojums 
Nr. 12/2012 “Vai Komisija un 
Eurostat ir uzlabojuši precīzas 
un ticamas Eiropas statistikas 
izstrādes procesu?”  
(http://eca.europa.eu)
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Dalīta pārvaldība kopā ar dalībvalstīm

122 
Ar ES finanšu pārvaldības un kontroles kārtību ES budžeta izpildes jomā ir 
saistītas vairākas problēmas pārskatatbildības un revīzijas jomā, jo Komisijai un 
dalībvalstīm ir noteikta dalīta atbildība par vairāk nekā 80 % ES budžeta (“dalīta 
pārvaldība”).

123 
Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm uzņemas atbildību par budžeta izpildi atbil
stīgi pareizas finanšu pārvaldības principiem. Taču dalībvalstīm ir jāsadarbojas 
ar Komisiju, lai nodrošinātu apropriāciju izmantošanu atbilstīgi pareizas finanšu 
pārvaldības principiem (LESD 317. pants).

124 
Saskaņā ar dalītas pārvaldības nosacījumiem dalībvalstis pārvalda izdevumu 
programmas un shēmas, veic maksājumus saņēmējiem un veic visus vajadzīgos 
pasākumus (likumdošanas, normatīvos un administratīvos), lai aizsargātu ES 
finansiālās intereses. Bieži ES līdzekļus izmanto arī dalībvalstu valsts vai reģiona 
iestāžu finansētu projektu līdzfinansēšanai. Dalībvalstis uz savu atbildību finansē 
attiecīgo ES programmu un shēmu pārvaldības izmaksas. Ja valsts vai reģionālā 
iestāde atbilstoši nepilda savus pienākumus, Komisija attiecīgajai dalībvalstij var 
piemērot finanšu korekcijas un likt atmaksāt zaudējumus.

125 
Šī kārtība izraisa arī pārskatatbildības pārklāšanos līdz pat politisko iestāžu 
līmenim gan ES, gan atsevišķās valstīs. Dalībvalstu vadošās iestādes atskaitās kā 
Komisijai, tā valsts iestādēm.

126 
Palāta 2004. gadā ierosināja ieviest integrētu iekšējās kontroles sistēmu48. Palāta 
minēja svarīgus aspektus, kas ir jāņem vērā, lai, izmantojot šo sistēmu, Komisija 
varētu efektīvāk izpildīt Līgumā noteiktās saistības.

48 Palātas Atzinums Nr. 2/2004.



47II daļa. Problēmas ES pārskatatbildības un revīzijas jomā

127 
Komisija 2006. gadā pieņēma rīcības plānu par integrētas iekšējās kontroles 
sistēmas īstenošanu. Saistītie pasākumi ir iekļauti Finanšu regulā, tostarp revīzijas 
atzinumu gada kopsavilkumi, dalībvalstu brīvprātīgas valsts deklarācijas un valsts 
revīzijas struktūru brīvprātīgi ziņojumi un apliecinājumi par ES līdzekļu pārvaldī
bu. Attiecīgi ir ieviesti svarīgi integrētās iekšējās kontroles sistēmas elementi, bet 
ir jāveic turpmāki pasākumi (sk. 137. punktu).

128 
Atbilstīgi Finanšu regulai dalībvalstu iestādes sagatavo gada pārskatus un pārval
dības deklarācijas par ES līdzekļu izmantošanu, kā arī revīzijas atzinumu un veikto 
pārbaužu kopsavilkumu. Dalībvalstis politiskā līmenī var iesniegt arī valsts dekla
rācijas. Līdz šim šo iespēju ir izmantojušas četras dalībvalstis (Dānija, Nīderlande, 
Zviedrija un Apvienotā Karaliste).

129 
Komisija var veikt kontroles sistēmu un deklarēto izdevumu ex post pārbaudes da
līti pārvaldītās jomās. Pēc tam Komisija var noteikt šādus koriģējošus pasākumus:

 — līdzekļu atgūšana no saņēmējiem — līdzekļus atgūst dalībvalstu iestādes 
(dalīti pārvaldītiem izdevumiem) un Komisija (tieši pārvaldītiem izdevumiem). 
Līdzekļu saņēmējiem ir pilnīgi vai daļēji jāatmaksā saņemtie līdzekļi;

 — finanšu korekciju piemērošana dalībvalstu iestādēm — Komisija var ierosināt 
piemērot finanšu korekcijas, ja dalībvalstis nevar atklāt un labot nepareizus iz
devumus. Korekcijas aprēķina katrā gadījumā atsevišķi, ekstrapolējot pārbau
žu rezultātus vai nosakot vienotu labojumu likmi (ja divas pārējās metodes 
nevar izmantot).

130 
Palātas 2012. gada pārskatā ir izteikusi vairākus apsvērumus par līdzekļu atgū
šanu un finanšu korekcijām49, par Komisijas ikgadējo kopsavilkuma pārskatu un 
tajā doto kļūdu novērtējumu, kā arī no kopsavilkuma pārskata izrietošo līdzekļu 
atgūšanu un finanšu korekcijām50. Palāta arī paskaidroja, kā šīs korekcijas ietekmē 
Palātas atzinumus par pārskatu ticamību un darījumu pareizību51.

49 Palātas 2012. gada pārskats, 
1.19.–1.35. punkts.

50 Palātas 2012. gada pārskats, 
1.41.–1.45. punkts.

51 Palātas 2012. gada pārskats, 
52. lpp., 1.1. pielikums, 3. daļa, 
22. punkts.
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131 
Pašreizējā sistēmā korekcijas veikšanai var paiet līdz pat 10 gadiem, skaitot no 
kļūdas rašanās brīža. Korekciju mērķis galvenokārt ir aizsargāt ES budžetu, nevis 
mudināt dalībvalstis un līdzekļu saņēmējus ievērot attiecīgos noteikumus. Re
zultātā valsts nodokļu maksātāji joprojām apmaksā neattiecināmus izdevumus, 
kurus neatmaksā galīgais līdzekļu saņēmējs. Turklāt neattiecināmu izdevumu pār
skatatbildību nevar nodrošināt vairākus gadus pēc nepareizā izdevuma rašanās 
brīža52.

132 
Akreditēšanas procedūras ieviešana Kopīgo noteikumu regulā53 attiecībā uz 
struktūrfondiem laikā no 2014.–2020. gadam palielinās dalībvalstu atbildību 
valsts vadības un kontroles struktūru administratīvās spējas jomā. Tomēr Palāta 
uzskata, ka Komisija ir virsatbildīga par budžeta izpildi, un tai ir jānodrošina uz
raudzība, lai mazinātu risku, ka kļūdas tiek konstatētas novēloti54.

Pareiza finanšu pārvaldība

133 
Saistībā ar pareizu finanšu pārvaldību ir ievērojami jāuzlabo ar ES budžetu sa
sniegto rezultātu pārskatatbildības efektivitāte. Saistītās problēmas ir atsevišķi 
aprakstītas turpmāk tekstā 6. sadaļā.

ES budžeta tiesiskais regulējums

134 
“Jaunā” Finanšu regula55 un tās piemērošanas noteikumi56 ir spēkā kopš 
2013. gada 1. janvāra. Papildus galvenajiem līdzšinējiem pārskatatbildības pasā
kumu elementiem, kas joprojām ir spēkā, ir ieviesti jauni elementi, kurus ir vērts 
apspriest.

135 
Saskaņā ar jauno regulu Eiropas Komisija joprojām atskaitās Eiropas Parlamentam 
un Padomei — izmantojot budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru — attiecī
bā uz ES budžeta izpildi, kā tas bija līdz šim.

52  Palātas Īpašais ziņojums 
Nr. 7/2010 “Grāmatojumu 
noskaidrošanas procedūras 
revīzija”, 5. lpp., kopsavilkums, 
V punkts.

53  Regula (ES) Nr. 1303/2013.

54  Palātas Atzinums Nr. 7/2011, 
25. punkts.

55  Regula (ES, EURATOM) 
Nr. 966/2012.

56  Komisijas Deleģētā regula (ES) 
Nr. 1268/2012.



49II daļa. Problēmas ES pārskatatbildības un revīzijas jomā

136 
Turklāt nav būtiski mainīta līdzšinējā vispārējā finanšu kontroles sistēma. Tās pa
matā galvenokārt ir iekšējā kontroles sistēma, kas ir paredzēta, lai Eiropas Komisi
ja varētu uzņemties vispārējo politisko atbildību par ES budžeta izpildi, izmanto
jot budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru.

137 
Tomēr ar jauno regulu tiek pastiprināti nosacījumi, kas paredz, ka dalībvalstīm 
Komisijai ir jāiesniedz revīzijas pārvaldības deklarācija un gada kopsavilkums, bet 
atbilstīgi subsidiaritātes principam tajā nav iekļauta attiecīgo dalībvalstu iestāžu 
politiskā uzraudzība. Turklāt valsts deklarācija joprojām nav jāiesniedz obligāti.

138 
Vēl ir jāprecizē vairāki svarīgi Kopīgo noteikumu regulas jaunie elementi, piemē
ram, valsts partnerības līgumi, jauni darbības rezultātu satvari un izpildes rezer
ves57. Šie un citi jauni elementi ir jāintegrē iekšējās kontroles pasākumos. Turklāt 
Komisijai joprojām ir jāierosina pasākumi, lai nodrošinātu kvalitatīvas valsts 
iestāžu iesniegtās jaunās ticamības deklarācijas un kvalitatīvu informāciju par 
programmas īstenošanu.

139 
Kopā ar 2006. gadā sāktajām reformām ir sasniegts progress integrētas kontroles 
sistēmas jomā, un šī sistēma veicinās ES līdzekļu labāku pārskatatbildību valsts un 
ES līmenī. Tomēr vēl nav izveidota vispusīga sistēma. Kā liecina Palātas gada gaitā 
veiktais revīzijas darbs, Komisijai iesniegtajos līdzekļu atlīdzināšanas pieprasīju
mos ir daudz kļūdu, kuras valsts iestādes pirms tam būtu varējušas izlabot. Palāta 
daudzos gadījumos atklāj kļūdas revīzijas iestāžu apstiprinātos pieprasījumos. 
Tāpēc Palāta turpina veikt revīzijas līdz pat ES līdzekļu galīgajiem saņēmējiem. Ja 
sistēmas tiks uzlabotas, varēs aptvert plašāku darbības loku, proti, Palāta, veicot 
finanšu revīziju, varēs labāk izmantot citu revidentu darbu.

57  Darbības rezultātu satvarā 
ietilpst atlasīti finanšu, tiešo 
rezultātu un koprezultātu 
rādītāji, kā arī katras prioritātes 
galvenie īstenošanas 
pasākumi attiecībā uz Eiropas 
struktūrfondu programmām. 
To mērķis ir nodrošināt tādus 
programmu rezultātus, kurus 
var kontrolēt dalībvalstu 
vadošās iestādes. Izpildes 
rezerve ir 6 % no piešķirtajiem 
struktūrfondu līdzekļiem, ko 
nosaka atkarībā no sekmīgi 
īstenotām programmas 
prioritātēm. Sk. Regulu 
(ES) Nr. 1303/2013 (20. un 
21. pants).
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6. ES politikas ietekme un rezultāti

140 
ES politiku daļēji īsteno, izmantojot budžeta instrumentus, un daļēji — tiesiskos 
un normatīvos instrumentus (sk. 5. attēlu).

 — Budžeta instrumenti. ES politikas īstenošanai ir vajadzīgi ES budžeta līdzekļi. 
Vairākas politikas jomas lielā mērā finansē no dalībvalstu budžeta līdzekļiem 
un retāk no citiem līdzekļiem (piemēram, privāto finanšu piesaiste).

 — Tiesiskie un normatīvie instrumenti. ES katru gadu pieņem daudzus tiesību 
aktus. Daudzi šie tiesību akti paredz pieņemt noteikumus vai standartus tādās 
jomās kā vienotais tirgus, vides aizsardzība, sociālā politika un konkurence.

ES politikas īstenošanas instrumenti
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141 
ES līmenī pārskatatbildība ir spēcīga gadījumos, kad galvenais instruments ir 
ES budžets, un tā ir sliktāka gadījumos, kad pārsvarā izmanto citus finansējuma 
avotus vai finansēšanas instrumentus. Turpmākajās sadaļās ir aprakstītas galvenās 
problēmas saistībā ar to pasākumu ietekmes un rezultātu noteikšanu, ko īsteno, 
izmantojot ES budžeta līdzekļus, un saistībā ar normatīvo instrumentu ietekmes 
noteikšanu.

Avots: Palāta.
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Problēmas saistībā ar ES budžeta ietekmes un rezultātu 
noteikšanu

142 
Palāta uzsver, ka saistībā ar 2014.–2020. gada perioda budžeta darbībām vairāk 
uzmanības ir jāpievērš ar budžetu sasniegtajiem rezultātiem. Palāta lūdza Komisi
ju pārskatīt ziņošanas un pārskatatbildības sistēmas, pievēršot uzmanību ne tikai 
atbilstībai, bet arī rezultātu sasniegšanai (rezultāti un ietekme)58.

143 
Arī dalībvalstīm ir jāuzlabo ziņojumu sagatavošana par darba izpildi. Ticama 
finanšu informācija ir jāpapildina ar ticamu nefinanšu informāciju, un ES uzsvars 
uz noteikumu ievērošanu ir jālīdzsvaro ar uzsvaru uz rezultātiem.

144 
Te galvenās problēmas ir šādas:

a) konsekventi rezultatīvie rādītāji un ticama informācija;

b) sistēmas, kuras nodrošina precīzu informāciju par rezultātiem; 

c) Komisijas novērtējuma ziņojuma kvalitātes uzlabošana attiecībā uz sasniegta
jiem rezultātiem.

Neatbilstoši rezultatīvie rādītāji un informācijas kvalitāte

145 
Palāta ir konstatējusi neatbilstošus regulārās uzraudzības un novērtēšanas pasā
kumus un secina, ka ir jāuzlabo pārvaldības sistēmu sniegto izpildes datu atbil
stība, ticamība un savlaicīgums (sk. 4. izcēlumu). Kas ir vēl svarīgāk, Palāta bieži 
ir konstatējusi, ka ES finansētajām programmām nav noteikti skaidri un izmērāmi 
mērķi. Ja tiesību aktos vai pamatdokumentos ir noteikti neskaidri vai neizmērāmi 
mērķi vai ja mērķi nav minēti vai ir minēti netieši, revidentiem vai citiem intere
sentiem ir ļoti grūti noteikt, vai ES līdzekļi ir izlietoti saimnieciski, lietderīgi un 
efektīvi. Tādā gadījumā publiskā sektora pārstāvji nevar pienācīgi prasīt Komisijai 
un dalībvalstīm atbildību par to uzdevumā veiktiem izdevumiem.

58  Palātas 2012. gada pārskats, 
10. nodaļa, 10.25. un 
10.26. punkts. Sk. arī Palātas 
atzinumus Nr. 4/2012, 
Nr. 7/2011 un Nr. 1/2012, 
Palātas 2010. gada pārskata 
8.54. punktu un Palātas atbildi 
uz Komisijas otro 318. panta 
novērtēšanas ziņojumu.
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Piemēri par nepilnīgiem izpildes datiem

Slikti darbības rādītāji

 ο Komisijas uzraudzību attiecībā uz mērķu sasniegšanu vīna tirgus reformas jomā ierobežoja tas, ka nebija 
noteikti galvenie rezultatīvie rādītāji (Palātas Īpašā ziņojuma Nr. 7/2012 50. un 57. punkts).

 ο Palāta secināja, ka, izmantojot ERAF līdzfinansētus finansēšanas vadības instrumentus, kohēzijas politikas 
standarta uzraudzības instrumenti ir nepietiekami un nav pielāgoti informācijas sniegšanai par finanšu 
instrumentu pareizu finanšu pārvaldību (Palātas Īpašā ziņojuma Nr. 2/2012 82. un 121. punkts).

Izpildes datu atbilstība, ticamība un savlaicīgums

 ο Palāta secināja, ka, izmantojot līdzekļus lauksaimniecības uzņēmumu modernizēšanai, kopējā uzraudzības 
un novērošanas sistēma nesniedz atbilstošus datus attiecībā uz to rezultātu uzraudzību, kas iegūti, izman
tojot attiecīgos līdzekļus (Palātas Īpašā ziņojuma Nr. 8/2012 70. punkts).

 ο Kopējās ārējo attiecību informācijas sistēmas (CRIS) revīzijā Palāta konstatēja, ka trūkst informācijas, daļa 
informācijas ir neatbilstoša vai nav atjaunināta, un tas samazina sistēmas kā pārvaldības instrumenta tica
mību (Palātas Īpašā ziņojuma Nr. 5/2012 79. punkts).

Komisijas novērtējuma ziņojums par sasniegtajiem rezultātiem

146 
Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā Komisijai ir jāsagatavo novērtējuma ziņo
jums par budžeta līdzekļa izlietojumu programmām. Šis ziņojums ir ES budžeta 
izpildes apstiprinājuma procedūras daļa59. Tomēr abi pirmie novērtējuma ziņo
jumi neliecina par to, ka jau ir spēkā rezultātu sasniegšanas novērtējuma pamat
elementi. Palāta 2012. gada jūnijā sniedza atzinumu par Komisijas pirmo novēr
tējuma ziņojumu un secināja, ka tas ir neskaidrs un nepilnīgs un ka tam ir maza 
pievienotā vērtība60.

147 
Palātas iepriekšējos īpašajos ziņojumos par dažādu politikas nostādņu un ins
trumentu izpildi ir doti iemesli tam, kāpēc Komisija nespēj nodrošināt sasniegto 
rezultātu vispārēju novērtējumu, un tas rada problēmas attiecībā uz vispusīgu 
darbības novērtējumu.

59  LESD 318. pants.

60  Palātas Atzinums Nr. 4/2012 
par Komisijas ziņojumu par 
Eiropas Savienības finanšu 
novērtējumu, balstoties uz 
sasniegtajiem rezultātiem, 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 318. pantu 
(OV C 179, 20.6.2012., 1. lpp.).
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Problēmas saistībā ar normatīvo instrumentu ietekmes 
noteikšanu

148 
Ex ante ietekmes novērtējumu veic, lai noteiktu priekšlikumu iespējamo ietekmi 
sociālajā, ekonomiskajā un vides jomā un administratīvo slogu valsts iestādēm, 
uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Komisijas ex ante ietekmes novērtējumi ir galve
nais informācijas avots ES likumdevējiem, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Pado
mes īpašo komiteju locekļiem. Tomēr ex ante novērtējumiem regulāri neseko 
ex post ietekmes novērtējumi. Palāta ir konstatējusi šādas ietekmes novērtējumu 
nepilnības61:

 — ex ante novērtējumi:

 ο ir grūti analizēt visu ietekmi ekonomikas, sociālajā un vides jomā;

 ο bieži vien ir grūti tieši salīdzināt alternatīvas iespējas;

 ο joprojām problēmas sagādā datu pieejamība ietekmes novērtējumu 
izstrādei;

 ο ne vienmēr pietiekami ir analizēti izpildes aspekti,

 — ex post novērtējumi:

 ο novērtējumus neveic regulāri visās likumdošanas jomās;

 ο netiek pietiekamā mērā skaitliski izteiktas ieviešanas izmaksas un admi
nistratīvais slogs.

149 
Komisija, kas ir atbildīga par Līguma izpildi, nodrošina, lai tiktu regulāri uzraudzī
ta atbilstība ES tiesību aktiem, un informē Tiesu par neatbilstībām. Komisija arī 
nodrošina ES darbību ex post novērtējumu, tostarp to darbību novērtējumu, kas 
galvenokārt ir saistītas ar normatīviem pasākumiem. Tomēr ir grūti veikt ex post 
ietekmes novērtējumus ekonomikas, sociālajā un vides jomā. Piemēram, var būt 
grūti pierādīt cēlonisku saikni starp ES noteikumiem un ietekmi, var nebūt pieeja
mi vajadzīgie dati par izmaksām un administratīvo slogu vai šādu datu ieguve var 
būt dārga, un var būt grūti saskaņot darbības ar valsts iestādēm62.

61  Palātas Īpašais ziņojums 
Nr. 3/2010 “Vai ietekmes 
novērtējumi noder 
ES iestādēm lēmumu 
pieņemšanā?” 57.–81. punkts.

62  Palātas Atzinums Nr. 1/2010 
“Eiropas Savienības budžeta 
finanšu pārvaldības 
uzlabošana — risks un 
izaicinājumi” 14.–16. punkts.
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krīzi

150 
Finanšu krīze un tās novēršanas pasākumi rada ievērojamas jaunas revīzijas un 
pārskatatbildības problēmas valsts un Eiropas līmenī. Ir konstatētas nepilnības, 
un ES un dalībvalstīm vēl aizvien ir jārisina svarīgi jautājumi pārskatatbildības 
jomā. Turpmākajās sadaļās ir aprakstīti finanšu un ekonomikas krīzes risinājumi 
un to ietekme uz publiskā sektora pārskatatbildību un revīziju.

Notikumu gaita un ES reakcija

151 
Krīze sākās 2007. gadā banku sektorā un vēlāk tā izplatījās citās jomās, negatīvi ie
tekmējot valstu parāda ilgtspēju, eiro stabilitāti, izaugsmi un sabiedrības uzticību. 
Lai pārvarētu krīzi, bija jāveic steidzami un ārkārtas pasākumi ES un dalībvalstu 
līmenī. Bija vajadzīgas arī ilgtermiņa reformas, lai pārveidotu Eiropas finanšu, 
ekonomikas un politiskās pārvaldības sistēmas (sk. 6. attēlu).

ES reakcija uz finanšu krīzi
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Avots: Palāta.
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Finanšu sektora regulēšana un uzraudzība

152 
Krīzes pirmais posms (2007.–2009. gadā) bija pasaules finanšu sektora krīze. Pārāk 
riskanti darījumi un finanšu tirgus nepareiza darbība radīja ievērojamus zaudēju
mus ieguldījumu jomā, un banku pašu kapitāls samazinājās vairāk par pieļauja
mo līmeni. Turklāt ievērojami samazinājās starpbanku darījumu tirgus, un, tā kā 
noteiktas lielās finanšu iestādes bija savstarpēji saistītas, vienas finanšu iestādes 
problēmas radīja ievērojamu spiedienu uz citām iestādēm (“sistēmiskais risks”).

153 
Lai nepieļautu banku sistēmas sabrukumu, dalībvalstis izmantoja publiskos 
līdzekļus banku rekapitalizācijai un centrālās bankas nodrošināja banku sistē
mas likviditāti. Komisija apstiprināja vairāk nekā 5 triljonus EUR valsts atbalsta 
finanšu sektoram un sniedza norādījumus par kritērijiem atbalsta apstiprināšanai 
bankām63. Nodokļu maksātāju atbalsts, ko bankām faktiski izmaksāja 2007.–
2011. gadā, bija līdz 1,6 triljoniem EUR (12,8 % no ES IKP)64.

154 
Turklāt ES pieņēma virkni noteikumu, kas regulē finanšu operatoru un tirgu darbī
bu, ko galvenokārt pieņēma starptautiskās sarunās G20 ietvaros, Finanšu stabili
tātes padomē (FSP) un Bāzeles Banku uzraudzības komitejā (finanšu regulējuma 
reforma). Turklāt ES izveidoja Eiropas finanšu uzraudzības sistēmu (EFUS), kas 
stājās spēkā 2011. gada 1. janvārī (sk. 5. izcēlumu).

63  COM(2012) 778 final, 
21.12.2012., SEC(2012) 443 final, 
21.12.2012., 29. lpp.

64  Lielāko daļu līdzekļu izmantoja 
garantijām, kas bija apmēram 
1085 miljardi EUR (8,6 % 
no IKP), otru lielāko daļu 
izmantoja rekapitalizācijai 
(apmēram 322 miljardi EUR 
jeb 2,6 % no IKP), samazinātas 
vērtības aktīviem (apmēram 
119,9 miljardi EUR jeb 0,9 % 
no IKP) un likviditātes 
pasākumiem (89 miljardi EUR 
jeb 0,7 % no IKP).
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EFUS sastāv no divām daļām:

 ο par makroprudenciālo uzraudzību ir atbildīga Eiropas sistēmisko risku kolēģija (ESRK), kurā cita starpā 
ietilpst centrālo banku pārstāvji un valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji;

 ο par mikroprudenciālo uzraudzību valsts līmenī ir atbildīgas valstu uzraudzības iestādes, bet ES līmenī — 
trīs Eiropas uzraudzības iestādes: Eiropas Banku iestāde (EBI), Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) un 
Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI).
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155 
Saskaņā ar 2012. gada jūnija Eirosamita secinājumiem Padome 2013. gada oktobrī 
apstiprināja Komisijas priekšlikumu izveidot vienoto uzraudzības mehānismu 
(VUM)65, lai pastiprinātu banku uzraudzību. Attiecībā uz VUM ECB ir tieši pakļau
tas attiecīgo dalībvalstu lielākās bankas, un tai ir tiesības kontrolēt citu banku 
uzraudzību, ko veic attiecīgās valsts uzraudzības iestādes. Banku lielumu šajā 
saistībā nosaka, ņemot vērā to izmēru vai citus noteiktus kritērijus.

156 
Lai izveidotu banku savienību un samazinātu iespēju, ka turpmāk būs jāpārņem 
vēl citu banku saistības, Komisija 2013. gada 10. jūlijā ierosināja izveidot vienoto 
noregulējuma mehānismu, kuru ir paredzēts pieņemt tuvākajā laikā66. Izmanto
jot vienoto noregulējuma mehānismu, ir paredzēts, ka jebkādas ar noregulēju
mu saistītas izmaksas vispirms apmaksā bankas akcionāri un kreditori (“iekšējā 
rekapitalizācija”), un galējas nepieciešamības gadījumā piesaista vienoto banku 
noregulējuma fondu, ko finansē ar banku sektora iemaksām.

157 
Krīze atklāja globālās finanšu sistēmas būtiskas nepilnības pārvaldības un pārbau
des jomā: to stimulu struktūra, kas liek bankām uzņemties risku, grāmatvedības 
noteikumi, lai novērtētu un atspoguļotu finanšu aktīvus un pasīvus, un uzņēmēj
darbības analītiķu, kredītreitingu aģentūru, revidentu regulatoru un uzraudzības 
iestāžu pienākumi — tie bija pārāk pietuvināti šai nozarei un nepietiekami daudz 
uzmanības pievērsa tam, lai nodrošinātu tirgus stabilitāti un aizsargātu patērētāju 
intereses.

158 
Ar visiem iespējamiem risinājumiem, piemēram, kas paredz dalībvalstīm pārņemt 
daudzu banku saistības, noteiktos gadījumos nacionalizēt privātās bankas, pie
ņemt jaunus banku un finanšu tirgus noteikumus un pārveidot vai izveidot jaunu 
uzraudzības mehānismu ES līmenī, ir saistītas problēmas pārvaldības, pārredza
mības un pārskatatbildības jomā.

159 
Krīzes mazināšanas laikā viena no problēmām bija demokrātiskas leģitimitātes 
nodrošināšana noteikumu izstrādes un pieņemšanas procesā, kā arī jauno ins
trumentu darbības procesā. Sākumā maz uzmanības tika pievērsts vajadzīgajiem 
pārskatatbildības pasākumiem attiecībā uz mērķiem, ko ir paredzēts sasniegt, 
izmantojot attiecīgos instrumentus.

65  Padomes Regula (ES) 
Nr. 1024/2013.

 Sk. arī Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2013. gada 
22. oktobra Regulu (ES) 
Nr. 1022/2013, ar kuru Regulu 
(ES) Nr. 1093/2010, ar ko 
izveido Eiropas Uzraudzības 
iestādi (Eiropas Banku 
iestādi), groza attiecībā uz 
īpašu uzdevumu uzticēšanu 
Eiropas Centrālajai bankai, 
ievērojot Padomes Regulu 
(ES) Nr. 1024/2013 (OV L 287, 
29.10.2013., 5. lpp.).

66  Priekšlikums ir nodots 
izskatīšanai Parlamentā, 
1. lasījums/viens lasījums; 
atsauces Nr. T70341/2014; 
pēdējās izmaiņas 15.4.2014.
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Saskaņotas darbības

160 
Krīzes seku mazināšanai ieviesa jaunu finanšu regulācijas un uzraudzības sistēmu, 
kuras pārskatatbildība balstās uz ietvaru, kas vēl nav precīzi izstrādāts. Piemēram, 
Palātas pilnvaras reizēm tikai daļēji aptver dažas ES līmeņa sistēmas:

 — Palāta revidē visas trīs uzraudzības iestādes;

 — uz VUM attiecas īpaši noteikumi (aprakstīti iepriekš), kas paredz, ka ECB ir 
pakļauta Padomei un Eiropas Parlamentam un ka Palāta veic pareizas finan
šu pārvaldības revīziju67, bet Palāta neveic VUM valsts uzraudzības iestāžu 
revīziju; nav spēkā nosacījumi par visas uzraudzības sistēmas novērtējumu, 
ko veiktu revidenti. Iespējams, ciešāk sadarbojoties ar attiecīgo dalībvalstu 
augstākajām revīzijas iestādēm, varētu veikt vispārēju novērtējumu, tomēr 
šādi pasākumi pašlaik nav spēkā.

67 27. panta 2. punkts LESD 4. 
protokolā par Eiropas Centrālo 
banku sistēmas un Eiropas 
Centrālās bankas statūtiem.
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Finanšu atbalsta mehānismi dalībvalstīm

161 
Otrais krīzes posms sākās 2010. gadā, un tas bija saistīts ar valsts parādu. Padome 
2013. gada janvārī pieņēma lēmumu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas 
procedūru, kas attiecās uz vismaz 20 ES dalībvalstīm. Dalībvalstu fiskālo situāciju 
ietekmēja saistība starp bankām un valsts parādu — no vienas puses, dažās val
stīs valdība pārņēma dažu finansiālās grūtībās nonākušu banku saistības, no otras 
puses, banku ciešā saistība ar valsts parādu radīja lielu apdraudējumu un tāpēc 
bija jāveic tūlītēji pasākumi ES līmenī. 2013. gada vidū bija izveidoti makrofinan
siāli stabilitātes mehānismi, kas nodrošināja kopā 890 miljardu EUR finansējumu, 
no kuriem līdz tam laikam bija izmantoti 313,6 miljardi EUR68.

162 
Banku un valsts parāda krīze ietekmēja ekonomiku. Taupības pasākumi, fiskālā 
korekcija, parādu apkalpošanas aizvien lielākās izmaksas un grūtībās nonākušā 
banku sektora ietekme pastiprināja nelabvēlīgo ietekmi uz ES ekonomiku:

 — 2009.–2010. gadā valsts budžeta deficīts eirozonas un ES 27 valstīs bija vairāk 
nekā 6 % no IKP (vairāk nekā divas reizes pārsniedzot Māstrihtas līgumā 
noteikto);

 — 2007.–2013. gadā valsts parāds eirozonā pieauga no 66,4 % līdz 92,7 % no 
IKP69;

 — IKP pieaugums eirozonas valstīs un pārējās ES valstīs ievērojami samazinājās, 
un rādītājs bija negatīvs 2009. gadā (4,4 % eirozonas valstīm) un 2013. gadā 
(0,4 % eirozonas valstīm). Faktiski eirozonas valstīs 2013. gadā IKP bija ma
zāks nekā pirms krīzes sākuma 2007. gadā.

163 
ES risināja valsts parāda problēmu, sniedzot finansiālu atbalstu grūtībās nonāku
šām dalībvalstīm ar dažādiem mehānismiem (sk. 4. tabulu).

164 
ES īstenotās iniciatīvas:

 — Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisms (EFSM), ko bija paredzēts izman
tot finansiāla atbalsta sniegšanai dalībvalstīm, pamatojoties uz ES budžeta 
garantijām (Padome nolēma atcelt šo instrumentu 2013. gada beigās); un

 — maksājumu bilances palīdzība, ko izmantoja jau pirms krīzes un kas arī pa
redz izsniegt aizdevumus un kredītlīnijas, ko garantē ES budžeta līdzekļi.

68  Atjaunināts līdz 2013. gada 
30. jūnijam. Pamatojoties 
uz kopējo aizdošanas 
spēju maksājumu bilances 
mehānismam, Grieķijai 
paredzētajam aizdevumu 
mehānismam, EFSM, kā arī 
EFSI un ESM kopīgā noteiktā 
maksimālā summa bija 
700 miljardi EUR (sk. 4. tabulu).

69  Eurostat, tiešsaistē pieejamie 
dati, valdību finanšu statistika, 
vispārējais valsts budžeta 
deficīts (% no IKP) un 
vispārējais valsts bruto parāds 
(% no IKP); sk. arī Eurostat 
2014. gada 22. janvāra ziņu 
izlaidumu.
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ES un starpvaldību finansiālā atbalsta mehānismi

4.
 ta

bu
la

Finansiālā atbal-
sta instrumenti

Maksājumu bilances 
palīdzība

Eirozonas
starpvaldību

aizdevumi Grieķijai

Eiropas finanšu
stabilizācijas

mehānisms (EFSM)

Eiropas Finanšu
stabilitātes instru-

ments (EFSI)

Eiropas Stabilizācijas 
mehānisms (ESM)

Juridiskais/iestādes 
veids

ES mehānisms Starpvaldību nolīgums ES mehānisms
Eirozonas valstīs reģis-
trēts privāts uzņēmums

Starpvaldību organizācija

Kapitāla struktūra 
ES budžeta garantija  
(t. i., visas ES dalībvalstis)

Nav. Divpusēji aizdevumi, 
izmantojot Eiropas 
Komisijas līdzekļus

ES budžeta garantija (t. i., 
visas ES dalībvalstis)

Garantētas papildu 
garantijas, ko nodrošina 
eirozonas valstis

80 miljardi EUR samaksātais 
kapitāls un 620 miljardi EUR 
pieprasāmais kapitāls 

Aizdošanas spēja 50 miljardi EUR 80 miljardi EUR 60 miljardi EUR 440 miljardi EUR 500 miljardi EUR

Aizdotās summas 
un saņēmējas 
dalībvalstis

13,4 miljardi EUR  
(Latvija, Ungārija un 
Rumānija)

52,9 miljardi EUR 
(Grieķija)

43,8 miljardi EUR
(Īrija un Portugāle)

166,1 miljards EUR
(Grieķija, Īrija un 
Portugāle)

44,3 miljardi EUR
(Spānija un Kipra)

Instrumenti Aizdevumi, kredītlīnijas Aizdevumi Aizdevumi, kredītlīnijas
Aizdevumi, obligāciju 
uzpirkšana primārajā un 
sekundārajā tirgū 

Aizdevumi, obligāciju 
uzpirkšana primārajā un 
sekundārajā tirgū

Ilgums Pastāvīgs mehānisms 

Aizdevumi, kas jāatmaksā
7,5 gadus pēc izmaksas 
dienas
22 vienādos maksājumos
vienu reizi ceturksnī

Līdz 2013. gada jūnija 
beigām. Būs spēkā līdz 
pilnīgai saistību izpildei

Līdz 2013. gada jūnija 
beigām. Būs arī spēkā līdz 
pilnīgai saistību izpildei

Pastāvīgs mehānisms, sākot 
no 2012. gada oktobra

Galvenās lēmumu 
pieņemšanas 
struktūras

Padomes lēmums, 
kvalificētais vairākums, 
balsojot par Eiropas 
Komisijas priekšlikumu

Eirogrupa

Padomes lēmums, kvalifi-
cētais vairākums, balsojot 
par Eiropas Komisijas 
priekšlikumu

Eirogrupa/EFSI Valde Eirogrupa/ESM Valde

Juridiskais pamats 
Finansējums

LESD 143. pants
Starpvaldību
lēmums un
LESD 136. pants

LESD 122. pants (dalīb-
valsts, kas ir nonākusi 
“ārkārtas situācijā,
no kuras nespēj izkļūt”)

Starpvaldību
lēmums

Starpvaldību līgums, kas ir 
saistīts ar
grozīto LESD 136. pantu

Pārskatatbildība 
Atbilstīgi ES budžeta 
izpildes apstiprinājuma 
procedūrai

Instrumentam nepiemēro 
ES budžeta izpildes 
apstiprinājuma procedūru

Komisijas darbībām, ar 
kurām atbalsta mehānis-
mu, piemēro ES budžeta 
izpildes apstiprinājuma 
procedūru

Piemēro ES budžeta 
izpildes apstiprinājuma 
procedūru

Instrumentam nepiemēro 
ES budžeta izpildes 
apstiprinājuma procedūru

Pārskatus apstiprina 
akcionāru ikgadējā 
sanāksmē

Komisijas darbībām, ar 
kurām atbalsta mehānis-
mu, piemēro ES budžeta 
izpildes apstiprinājuma 
procedūru

Instrumentam nepiemēro ES 
budžeta izpildes apstiprinā-
juma procedūru

Valde ir budžeta izpildes 
apstiprinātājiestāde

Komisijas darbībām, ar 
kurām atbalsta mehānismu, 
piemēro ES budžeta izpildes 
apstiprinājuma procedūru

Publiskā sektora 
revīzija 

Palātas revīzija 
atbilstīgi Regulas (EK) 
Nr. 332/2002 9.a pantam

Nav noteikumu
Palātas revīzija, ko veic 
atbilstīgi Regulas (ES) 
Nr. 407/2010 8. pantam

Apstiprināts privātais 
revidents

ESM, ko pārbauda Revidentu 
padome, kas sastāv no pie-
ciem locekļiem, tostarp viens 
no Palātas, kas darbojas kā 
privātpersona. Ir paredzēts 
izmantot privāto revidentu

Avots: Palāta.
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165 
Tomēr ES dalībvalstis dažas svarīgas iniciatīvas īstenoja arī ārpus ES. Tās bija šādas 
iniciatīvas:

 — Līgums par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetā
rajā savienībā (LSKP);

 — Grieķijai paredzētais aizdevumu mehānisms — instruments, ko izmanto 
eirozonas valstīs un ko finansē, izmantojot divpusējus aizdevumus un Eiropas 
Finanšu stabilitātes instrumentu (EFSI), un ko atbalsta Eiropas Komisija. Valstu 
maksājumus Grieķijai paredzētajam aizdevumu mehānismam var pārbaudīt 
augstākās revīzijas iestādes; Grieķijas revīzijas iestāde var pārbaudīt, vai lī
dzekļi tiek izlietoti likumīgi, tomēr nevar pārbaudīt to efektivitāti, jo tā neveic 
lietderības revīziju. Palāta var veikt revīziju tikai attiecībā uz Eiropas Komisijas 
tehnisko atbalstu;

 — Eiropas Finanšu stabilitātes instruments (EFSI), ko finansē, izmantojot 
publiskos līdzekļus un ko izveidoja eirozonas dalībvalstis kā privātu instru
mentu, neparedzot Eiropas iestādēm īstenot revīzijas vai pārskatatbildības 
pasākumus;

 — Eiropas Stabilizācijas mehānisms (ESM), ko izveidoja, lai nodrošinātu atbal
stu eirozonas dalībvalstīm, kas nonākušas finansiālās grūtībās. Dažas ES 
iestādes īstenos šo starpvaldību līgumu, kas paredz, ka strīdus izšķir Eiropas 
Savienības Tiesa un ka uzraudzību pēc programmas īstenošanas veic Eiropas 
Komisija un Padome. Palātai un Eiropas Parlamentam (pārskatatbildība) nav 
noteiktas funkcijas, un ESM pārbauda revīzijas padome, kura sastāv no pie
cām privātpersonām. Atšķirībā no fiskālā pakta uz ESM neattiecas noteikumi, 
kas paredz to iekļaut ES Līgumā. Tomēr ES politikas iestādes uzsvēra, ka “daži 
starpvaldību pasākumi ir izveidoti, jo iepriekšējā sistēma bija nepilnīga, tomēr 
tie ar laiku ir jāintegrē Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā”70.

166 
Palāta var pārbaudīt mehānismus, kuri izveidoti saskaņā ar ES tiesisko regulējumu 
(maksājumu bilance un EFSM), un ES iestāžu (piemēram, Ekonomikas un finanšu 
lietu ģenerāldirektorāta) pienākumus attiecībā uz visiem atbalsta mehānismiem 
(tostarp EFSI, ESM un Grieķijai paredzēto aizdevumu mehānismu) noteiktos 
aspektos: novērtēt tiesības uz līdzdalību dažādos atbalsta mehānismos, formulēt 
nosacījumus, regulāri uzraudzīt valstu darbības un izstrādāt ieteikumus katrai 
valstij. Dažās jomās jau tiek veikta lietderības revīzija.

70  Ceļvedis “Ceļā uz patiesu 
ekonomisko un monetāro 
savienību”, ko Eiropadomes 
priekšsēdētājs 2012. gada 
5. decembrī izstrādāja 
sadarbībā ar Eiropas 
Komisijas, Eirogrupas un 
Eiropas Centrālās bankas 
priekšsēdētājiem.
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167 
Visos atbalsta instrumentos, kuru pamatā ir starpvaldību nolīgumi, ir iekļauts 
noteikums par ārēja revidenta piesaisti. Turklāt dažas augstākās revīzijas iestā
des pārbauda attiecīgās valsts daļas dažādos finansiāla atbalsta instrumentos. 
Pārvaldības un pārskatatbildības struktūra ir sarežģīta, jo pieeja ir sadrumstalota, 
juridiskais pamats atšķiras un ir spēkā dažādi pārskatatbildības pasākumi.

Saskaņotas darbības

168 
Sadrumstalotā pieeja, pēc kādas izveido finanšu atbalsta mehānismus, un dažādu 
publiskā sektora revīzijas iestāžu daļējas tiesības veikt revīziju neveicina vispusī
gu pārskatu par ES līmeņa reakcijas pasākumiem. Šajā nolūkā būtu jāpastiprina 
revīzijas pasākumi.

Izpildes pārvaldība

169 
Pašlaik Komisija nesniedz vispusīgu informāciju un neziņo par to, vai finanšu 
atbalsta pasākumi efektīvi mazina plašāku ietekmi un vai atbalsta saņēmējas 
valstis sekmīgi risina finanšu problēmas, pildot apstiprinātos nosacījumus un 
programmas.
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Labāka ekonomikas un finanšu uzraudzība

170 
Ir veikti dažādi pasākumi, lai saskaņotu ekonomikas politiku un lai samazinā
tu vienas dalībvalsts darbību radītās papildu negatīvās sekas. Šie pasākumi ir, 
piemēram, vairākas regulas un direktīvas (tā dēvētais sešu un divu tiesību aktu 
kopums) un vairāki līgumi, kas neietilpst Eiropas tiesiskajā regulējumā un kas 
attiecas uz parakstītājvalstīm (fiskālais pakts).

171 
Šajos noteikumos ir paredzētas budžeta deficīta un parāda robežvērtības un 
uzraudzības mehānismi, lai nepieļautu negatīvas sekas galvenokārt eirozonā. 
Tajos ir paredzēts arī budžeta procedūras grafiks 28 dalībvalstīs Eiropas pusgada 
ietvaros un ir aprakstīti jautājumi saistībā ar attiecīgajiem valstu pārskatiem un 
statistiku.

Labāka finanšu un ekonomikas koordinācija ES līmenī

172 
Sākoties finanšu krīzei, ES bija paredzēts pārskatīt Stabilitātes un izaugsmes pak
tu. Vispirms tika izveidots pakts “Euro plus”. Vēlāk tika ieviesti divu un sešu tiesību 
aktu kopumi, lai pastiprinātu koordināciju un uzraudzību fiskālajā un ekonomis
kajā jomā ES līmenī. Līgums par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekono
miskajā un monetārajā savienībā (tā dēvētais fiskālais pakts) paredz arī uzlabot 
dalībvalstu savstarpējo pārskatatbildību.

 — Stabilitātes un izaugsmes pakts (SIP) ir nolīgums, ko parakstīja 28 ES da
lībvalstis, lai veicinātu un saglabātu ekonomiskās un monetārās savienības 
stabilitāti (EMS). Tas ir sagatavots, galvenokārt pamatojoties uz LESD 121. un 
126. pantu, un tas attiecas uz dalībvalstu fiskālo uzraudzību, ko veic Eiropas 
Komisija un Ministru padome, un ikgadējiem ieteikumiem par politikas pa
sākumiem, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību SIP arī vidēji ilgā termiņā. Pakta 
nosacījumi ir aprakstīti rezolūcijā un divās Padomes 1997. gada jūlija regulās. 
Viena regula “par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas 
uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu” jeb tā dēvētā “preventīvā daļa” 
stājās spēkā 1998. gada 1. jūlijā71. Otra regula “par to, kā paātrināt un precizēt 
pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu” jeb tā dēvētā 
“korektīvā daļa” stājās spēkā 1999. gada 1. janvārī72. Atbilstīgi ES Līgumam 
visas ES dalībvalstis, izņemot Apvienoto Karalisti73, automātiski ir EMS un SIP 
dalībvalstis.

71  Padomes 1997. gada 7. jūlija 
Regula (EK) Nr. 1466/97 par 
budžeta stāvokļa uzraudzības 
un ekonomikas politikas 
uzraudzības un koordinācijas 
stiprināšanu (OV L 209, 
2.8.1997., 1. lpp.).

72  Padomes 1997. gada 7. jūlija 
Regula (EK) Nr. 1467/97 par 
to, kā paātrināt un precizēt 
pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūras 
īstenošanu (OV L 209, 2.8.1997., 
6. lpp.).

73  Atbilstīgi LESD 15. protokola 
4. pantam šis noteikums 
neattiecas uz Apvienoto 
Karalisti, un atbilstīgi LESD 
15. protokola 5. pantam uz 
Apvienoto Karalisti attiecas 
noteikums nepieļaut 
pārmērīgu budžeta deficītu.
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 — Sešu tiesību aktu kopums ir ES sekundārie tiesību akti, kas būtībā attiecas 
uz visām 28 dalībvalstīm un kuros ir paredzēti daži konkrēti noteikumi, kas 
attiecas tikai uz eirozonas dalībvalstīm. Divu tiesību aktu kopums attiecas 
tikai uz eirozonas dalībvalstīm.

 — Divu un sešu tiesību aktu kopuma noteikumi pastiprina dažādus ekonomis
kās un fiskālās uzraudzības aspektus. Svarīgas kopīgās iezīmes ir šādas: i) tos 
pieņem, izmantojot parasto likumdošanas procedūru; ii) vairākas apsprieša
nās starp EP un valstu valdību, veidojot ekonomisko dialogu; iii) Komisijas 
noteiktas regulāras efektivitātes pārbaudes, un iv) noteikumi par iesaistīto 
dalībnieku pārskatatbildību.

 — Fiskālais pakts (LSKP)74 ir atsevišķs līgums par dalībvalstu savstarpējo atbil
dību attiecībā uz budžeta veidošanas praksi, kas ir svarīga, lai aizsargātu eiro. 
Tajā ir noteikts, ka Komisija var lietu nodot izskatīšanai Tiesā un ka spriedums 
ir jāizpilda. Ar šo līgumu ir arī pastiprināti ES ekonomikas un fiskālie noteiku
mi, prasot, lai šie nosacījumi tiktu iekļauti valsts tiesību aktos un lai koordinā
ciju un uzraudzību nodrošinātu ES iestādes atbilstīgi ES tiesību aktos noteik
tiem pasākumiem75. Komisija nodrošina vajadzīgo korektīvo darbību regulāru 
uzraudzību un aktivēšanu.

74  Līgums par stabilitāti, 
koordināciju un pārvaldību 
ekonomiskajā un monetārajā 
savienībā (LSKP) jeb tā 
dēvētais “fiskālais pakts”.

75  Sk. LSKP 10. un 11. pantu.
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tt
ēl

s

Eiropas pusgads

Nov. Dec. Janv. Febr. Marts Apr. Maijs Jūn. Jūl. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

Izmantotie 
saīsinājumi

GIP — gada izaugsmes pētījums; BMZ — brīdināšanas mehānisma ziņojums; KVAI — konkrētai valstij adresēts ieteikums; 
VRP — valsts reformu programma; SKP — stabilitātes un konverģences programma 

Eiropas Komisijas atzinums 
par eirozonas budžeta 
projektu; rudens prognoze 

Eirozonas dalībvalstu 
budžetu projekti

Eiropas Komisija ierosina 
KVAI; pavasara prognoze 

Eiropadomes politikas 
norādījumi, 

pamatojoties uz GIP 

Eirozonas 
dalībvalstis 
apstiprina budžetu 

Eiropadome 
pieņem KVAI 

GIP un BMZ; 
padziļinātas 
pārbaudes 

Dalībvalstis iesniedz VRP un 
SKP; padziļinātu pārbaužu 
rezultāti 

Avots: Eiropas Komisija.

Eiropas pusgada grafiks

Eiropas pusgads

173 
Eiropas pusgads ir jauna pārvaldības sistēma, ko ES dalībvalstis apstiprināja 
2010. gadā76. Tā mērķis ir valsts un ES līmenī uzlabot koordināciju ekonomikas un 
fiskālajā jomā, un tajā ir noteikts konkrēts gada grafiks attiecībā uz dažādu eko
nomikas rādītāju apkopošanu, analīzi un novērtēšanu. Tas ir vajadzīgs, lai visas 
iesaistītās puses (Eiropas Parlaments un valstu valdības, kā arī dalībvalstis un ES 
iestādes) varētu uzlabot uzraudzību un koordināciju (sk. 7. attēlu).

76  ES dalībvalstis to apstiprināja 
2010. gada 7. septembrī 
atbilstīgi Komisijas 
priekšlikumiem Nr. IP/10/561 
un Nr. IP/10/859, ko pieņēma 
attiecīgi 2010. gada maijā un 
jūnijā.
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Ticami valstu pārskati un statistika

174 
Pasākumi, ko veic, lai nodrošinātu publisko finanšu ilgtspēju, rada jaunas problē
mas publiskā sektora pārskatatbildības un revīzijas jomā. Fiskālā un ekonomiskā 
koordinācija lielā mērā ir atkarīga no kvalitatīvām grāmatvedības aplēsēm un 
statistikas, ko var salīdzināt visās dalībvalstīs. Pierādījumi liecina, ka fiskālās pār
redzamības trūkums rada reālus izdevumus dalībvalstīm un ES. Viens no situācijas 
pasliktināšanās iemesliem krīzes vissmagākajā posmā bija dažu valdību nespēja 
novērtēt attiecīgās valsts reālo budžeta stāvokli77.

175 
Šajā saistībā Komisija 2012. gadā, izmantojot Eurostat, veica situācijas novērtē
jumu78 par dalībvalstu piemērotiem grāmatvedības standartiem. Ziņojumā bija 
aprakstīta saskaņotu publiskā sektora grāmatvedības standartu ietekme dalīb
valstīs. IPSAS ir publiskā sektora grāmatvedības standartu kopums, kura mērķis 
ir nodrošināt, lai uzkrājumu grāmatvedības pārskatos būtu sniegta savlaicīga, 
precīza un ticama informācija par publisko struktūru finanšu un ekonomisko si
tuāciju. Komisija (Eurostat) pašlaik apspriežas ar ieinteresētajām pusēm par IPSAS 
piemērotību tam, lai uz to bāzes izstrādātu Eiropas publiskā sektora grāmatve
dības standartus (EPSAS), ar kuriem varētu regulēt publiskā sektora uzkrājumu 
grāmatvedības standartus dalībvalstīs.

176 
Neatkarīgi no tā, kādi grāmatvedības standarti tiek apstiprināti, lai panāktu pārre
dzamību, ir jānodrošina:

 — kvalitatīva informācija par riskiem, lai zinātu par iespējamiem ekonomikas 
satricinājumiem attiecībā uz publiskajām finansēm;

 — atbilstoša un pilnīga informācija par valdības un saistīto sektoru esošajām 
un iespējamām saistībām (lai precizētu tādu fiskālo darbību apmēru, kurām 
neizmanto budžeta līdzekļus, bet kuru izmaksas vēlāk varētu nākties atmak
sāt valdībai); un

 — savlaicīgi, lietderīgi un precīzi ziņojumi par visiem ekonomikas notikumiem 
integrētā publisko struktūru grāmatvedības sistēmā.

77  Starptautiskais Valūtas 
fonds (2012. gads) 
“Fiskālā pārredzamība, 
pārskatatbildība un 
risks”, Fiskālās politikas 
departaments un Statistikas 
departaments, 2012. gada 
7. augusts.

78  Komisijas ziņojums 
Padomei un Eiropas 
Parlamentam “Tiecoties 
ieviest saskaņotus publiskā 
sektora grāmatvedības 
standartus dalībvalstīs. IPSAS 
piemērotība dalībvalstīm” — 
(SWD(2013) 57 final), 
COM(2013) 114 final.
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Saskaņotas darbības

177 
Uzraudzības sistēmas efektivitāti ietekmē dažādu iesaistīto dalībnieku darbī
bas — Padome pieņem lēmumus ekonomikas koordinācijas un pārvaldības jomā, 
bet Komisija nodrošina pamata darbības koordinācijas un uzraudzības jomā ES.

178 
Divu un sešu tiesību aktu kopumā un fiskālajā paktā ir iekļauti noteikumi par 
apspriešanos ar Eiropas Parlamentu — visos šajos aktos ir noteikts, ka ir jāsniedz 
informācija EP un jāapspriežas ar EP Eiropas pusgada ietvaros. Atbilstīgi notei
kumiem EP ir jāsniedz vairāk informācijas un jāpalielina EP ietekme uz Padomes 
lēmumiem. Nav skaidrs, vai (un kā) Eiropas pusgada un ekonomikas dialoga ietva
ros tiks ņemtas vērā augstāko revīzijas iestāžu darbības saistībā ar attiecīgajiem 
jautājumiem.

179 
Iedzīvotāji vēlas, lai publiskās iestādes brīdina par ievērojamiem sistēmiskajiem 
riskiem, kuri apdraud iedzīvotāju finansiālās intereses. Revidenti atzīst savu atbil
dību. Starptautisko organizāciju augstāko revīzijas iestāžu (INTOSAI) 2013. gada 
starptautiskajā kongresā (XXI INCOSAI) dalībnieki vienojās par augstāko revīzijas 
iestāžu nozīmi, lai pievērstu uzmanību “jebkādiem kopīgiem vai sistēmiskajiem 
aspektiem, kas ir ļoti svarīgi un var ietekmēt valdības nostādņu un finanšu ilgt
spēju ilgtermiņā”. Palāta ir ES augstākā revīzijas iestāde, un tās uzdevums būtu 
brīdināt par iespējamiem sistēmiskajiem riskiem.

180 
Revīzijas iestāžu funkcijām nav jāpārklājas ar to iestāžu funkcijām, kuru pie
nākums ir pēc iespējas savlaicīgi konstatēt un novērst sistēmiskos riskus, taču 
revidentu pienākums ir novērtēt, vai attiecīgās iestādes to var atbilstoši paveikt. 
INCOSAI kongresā tika secināts, ka, lai paplašinātu revidentu funkcijas, tas ir 
jāatbalsta vairākām ieinteresētajām personām, un ir jānoskaidro, vai paplašinātu 
funkciju veikšanai ir vajadzīgā spēja.
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181 
Tomēr pašreizējā sistēma ir sadrumstalota un sarežģī pārskatatbildību un publis
kā sektora revīziju. Atbildīgajām iestādēm ir jānosaka precīza atbildība, tostarp 
publisko līdzekļu pārvaldības jomā. Ir arvien grūtāk saprast, kura ES iestāde ir 
atbildīga par kurām iepriekš tekstā minētajām jomām. Aizvien lielāka sarežģītība 
apdraud ES leģitimitāti.

182 
Eiropadomes priekšsēdētāja ceļvedī un Komisijas projektā ir aprakstīti priekšli
kumi par pastiprinātu ekonomisko un monetāro savienību un banku savienību. 
Pašlaik tiek apspriesti dažādi jautājumi, tostarp par iespējamām pilnvarām pār
skatīt valsts budžetu atbilstīgi saistībām Eiropas līmenī, lielāku ES ietekmi nodok
ļu sistēmas un nodarbinātības jomā un fiskālās spējas palielināšanu ilgtermiņā, 
parāda dzēšanas līdzekļiem nopietnu parādu gadījumā un eirozonas dalībvalstu 
valdības parāda kopīgu izdošanu. Lai īstenotu vairākus šos aspektus, ir jāpārskata 
līgumi. Attiecībā uz šiem mehānismiem ir jāievieš skaidri, saskaņoti un pārredza
mi revīzijas un pārskatatbildības mehānismi.

183 
Finanšu krīze veicināja jaunu instrumentu un ar tiem saistītu pārskatatbildības un 
revīzijas pasākumu izveidi. Šādi pasākumi ir vispārīgāku II daļā aprakstīto prob
lēmu piemēri. Ņemot vērā dažu jauno instrumentu izveides tempu, turpmākajos 
gados ir jākontrolē līdzšinējie pārskatatbildības un revīzijas pasākumi un neatkarī
gi no tā, vai publiskie līdzekļi ir iesaistīti tiešā vai netiešā veidā, ir jāievieš pasāku
mi atbilstošas pārredzamības, revīzijas un pārskatatbildības nodrošināšanai.
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184 
Atbilstoši pārskatatbildības un revīzijas pasākumi ir svarīgi, lai nodrošinātu 
demokrātisku uzraudzību. Pārskatot ES institucionālo vidi un jaunāko notikumu 
attīstību, Palāta konstatēja sešas jomas (sk. 2. tabulu), kurās ir īpaši sarežģījumi.

185 
Lai uzlabotu pārskatatbildību un publiskā sektora revīziju ES līmenī, ir jāveic 
šādas darbības:

 — jāievieš konsekventi un vispusīgi pārskatatbildības un revīzijas pasākumi 
attiecībā uz visām ES politikas jomām, instrumentiem un līdzekļiem;

 — ir vajadzīgi saskaņoti un konsekventi pārskatatbildības un publiskā sektora 
revīzijas pasākumi īpaši attiecībā uz koordinētiem un starpvaldību instrumen
tiem. Šī sistēma ir sarežģīta, un tā ir pienācīgi jāizveido, lai varētu saskaņot 
valdību un publisko revīzijas iestāžu darbību valsts un ES līmenī;

 — ir vajadzīgs konsekventāks un vispusīgāks pasākumu kopums, kas attiektos 
uz ES iestāžu un struktūru pārvaldībā esošo visu līdzekļu izmantošanu;

 — visiem ES budžeta pārvaldībā un kontrolē iesaistītajiem dalībniekiem īpaši ir 
jāveic šādi uzlabojumi: jānosaka precīzāki mērķi, jākontrolē tas, vai tiek ievē
roti noteikumi, jāmēra tiešie rezultāti un koprezultāti un jānodrošina saistītās 
iekšējās kontroles un ziņošanas sistēmas;

 — jāpastiprina parlamentu sadarbība, lai vispusīgi uzraudzītu Eiropas instru
mentus. Ir jāuzlabo ES un starpvaldību Eiropas instrumentu esošā pārskat
atbildības un revīzijas struktūra.

186 
Ņemot vērā notikumus pēc finanšu krīzes ES un dalībvalstīs un pašreizējo integrā
ciju ekonomikas, budžeta un monetārajā jomā, noteikti ir jāuzlabo divpusēja vai 
plašāka sadarbība starp Palātu un dalībvalstu augstākajām revīzijas iestādēm, lai 
varētu pilnīgāk un vispusīgāk novērtēt situāciju. Turklāt ir vajadzīgas nopietnas 
pārdomas un diskusijas par vispārējām pārskatatbildības un revīzijas sistēmām 
Eiropas Savienībā. Šajā apskatā ir norādītas vairākas attiecīgo sistēmu nepilnības 
un daļēja pārklāšanās pārskatatbildības un revīzijas jomā, un ir paredzams, ka tas 
palīdzēs diskusijās par šo tēmu.
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ES aģentūru saraksts

33 decentralizētas aģentūras

1. Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu‑LISA)
2. Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex)
3. Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)
4. Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)
5. Eiropas Banku iestāde (EBI)
6. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU‑OSHA)
7. Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA)
8. Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)
9. Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)
10. Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (BEREC)
11. Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
12. Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT )
13. Eiropas Izglītības fonds (ETF)
14. Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)
15. Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA)
16. Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)
17. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)
18. Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
19. Eiropas Policijas birojs (Eiropols)
20. Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)
21. Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)
22. Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT )
23. Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)
24. Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
25. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)
26. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)
27. Eiropas Vides aģentūra (EVA)
28. Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)
29. Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EZKA)
30. Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)
31. Eurojust
32. Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (ITSB)
33. Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)
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6 izpildaģentūras

34. Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA)
35. Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA)
36. Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)
37. Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)
38. Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūra (CHAFEA)
39. Pētniecības izpildaģentūra (REA)

1 Euratom aģentūra

40. Euratom Apgādes aģentūra (ESA)
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KĀ PASŪTĪT ES IZDEVUMUS

Bezmaksas izdevumi

•  Viens eksemplārs: 
ar EU Bookshop starpniecību (http://bookshop.europa.eu).

•  Vairāk nekā viens eksemplārs vai plakāti/kartes: 
Eiropas Savienības pārstāvniecībās 
(http://ec.europa.eu/represent_lv.htm), 
Eiropas Savienības delegācijās valstīs, kas nav ES dalībvalstis 
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_lv.htm), 
ar Europe Direct dienesta starpniecību 
(http://europa.eu/europedirect/index_lv.htm) 
vai piezvanot uz tālruņa numuru 00 800 6 7 8 9 10 11 (zvanīšana bez maksas no 
jebkuras vietas Eiropas Savienībā) (*).
(*)  Informāciju sniedz bez maksas, tāpat arī lielākā daļa zvanu ir bezmaksas (izņemot dažus operatorus, viesnīcas 

vai taksofonus).

Maksas izdevumi

• Ar EU Bookshop starpniecību (http://bookshop.europa.eu).

Maksas abonementi

•  Ar Eiropas Savienības Publikāciju biroja tirdzniecības aģentu starpniecību 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_lv.htm).
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