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Augsti godātais priekšsēdētāja kungs, godātie komitejas locekļi!  

Dāmas un kungi! 

Vēlos pateikties jums, Teurera kungs, un jūsu vadītajai komitejai par iespēju jūs šodien uzrunāt. 

Vēlos jūs iepazīstināt ar Palātas 2014. gada darba programmu. Veidojot šo programmu, kas nosaka 
mūsu prioritātes un uzdevumus konkrētajā gadā, Palātas locekļi lielā mērā balstījās uz dialogu ar 
Eiropas Parlamenta deputātiem, īpaši tiem, kas darbojas Budžeta kontroles komitejā. 

Lai nodrošinātu efektīvu pārskatatbildību ES iedzīvotājiem par publisko finansējumu, kas piešķirts tās 
mērķu sasniegšanai, mūsu iestādēm ir būtiska nozīme, un tās viena otru papildina. 

Palātas stratēģiskais mērķis 2013.–2017. gadā, proti, palielināt tās ieguldījumu ES pārskatatbildības 
uzlabošanā, ir bijis galvenais dzinulis, kas noteica šā gada darba programmas uzdevumu atlasi.  

Saskaņā ar šo mērķi mēs centāmies programmā atainot rezultātus, ko esam guvuši, sadarbojoties ar 
Eiropas Parlamentu un Padomi.  

Palātas augstākā prioritāte ir vairāk pievērsties ar lietderību saistīto jautājumu revīzijai. Tas nozīmē 
arī to, ka mums ir jāveic pasākumi, lai uzlabotu spēju veikt lietderības revīzijas. 

Tādējādi, papildus kopsavilkumam par ziņojumiem un pārskatiem, ko esam paredzējuši šogad 
sagatavot, es gribētu arī uzsvērt vairākas Palātas iniciatīvas, kas nozīmīgas lietderības revīziju prakses 
pilnveidošanai.  Īpaši vēlētos jūs iepazīstināt ar 2013. gadā veiktās starptautiskās profesionālapskates 
rezultātiem, kuri tiek publicēti šodien.  

Augsti godātais priekšsēdētāja kungs, godātie komitejas locekļi! 

2014. gadā Palāta plāno publicēt šādus dokumentus: 

- gada pārskatus par ES budžeta izpildi un par Eiropas attīstības fondiem;  

- 51 īpašo gada ziņojumu par ES aģentūrām un citām struktūrām; 

- 24 īpašos ziņojumus, kas galvenokārt pievērsīsies ar lietderību saistītiem jautājumiem;  

- pārskatu par iepriekš publicēto īpašo ziņojumu pēcpārbaudi. 

Saskaņā ar stratēģijas pamatnostādnēm Palāta plāno publicēt divus vispārējā stāvokļa apskatus: 
viens saturēs norādes uz galvenajiem ES finanšu pārvaldības riskiem, bet otrs — uz nepilnībām 
ES pārskatatbildībā un revīzijās.  

Attiecībā uz Gada pārskatu par ES 2013. gada budžeta izpildi Palāta ir apņēmusies nodrošināt 
sasaisti ar iepriekšējā gada pārskatu un salīdzināmību ar to, kā arī sniegt vairāk informācijas par visu 
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daudzgadu plānošanas periodu no 2007 līdz 2013. gadam. Sagatavošanas metodēs izmaiņas nav 
paredzētas. 

Tomēr gribētu jūs informēt, ka pašlaik Palāta izskata potenciālo ietekmi, ko uz ticamības deklarācijas 
vajadzībām veiktajām revīzijām un gada pārskatiem par 2014. un turpmākajiem gadiem atstāj 2014.–
2020. gada finanšu shēma, kā arī ar to saistītās izmaiņas ES finanšu pārvaldībā. 

Attiecībā uz īpašajiem ziņojumiem 2014. gadā Palāta ir paredzējusi veikt lietderības revīzijas par 
visām finanšu shēmas kategoriju aptvertajām jomām. Lai sniegtu ieskatu par to, cik plašs ir šo 
jautājumu klāsts, vēlos minēt pa piemēram no katras izdevumu jomas. 

Saistībā ar jomu “Gudra un iekļaujoša izaugsme” mēs publicēsim īpašo ziņojumu, kurā tiks vērtēts, 
vai ir gūti labi rezultāti Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansētajos 
investīciju projektos enerģijas ražošanai no atjaunojamās enerģijas avotiem. 

Kategorijā “Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi” tiks sagatavots īpašais ziņojums par ūdens resursu 
politikas iekļaušanu kopējā lauksaimniecības politikā. 

Īpašais ziņojums par Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) pārvaldības efektivitāti attiecas uz 
kategoriju “Globālā Eiropa”. 

Atsaucoties uz īpašu Parlamenta izteiktu lūgumu, kategorijā “Administrācija” Palāta analizēs 
potenciālos ietaupījumus, ko varētu radīt Eiropas Parlamenta darba organizēšana vienuviet. 

Visbeidzot, kategorijā “Drošība un pilsonība” Palāta revidēs, cik efektīvi tiek īstenots Ārējo robežu 
fonds. 

Īpašo ziņojumu pilns saraksts līdz ar revīzijas mērķu uzskaitījumu ir pievienots darba programmai. 

Augsti godātais priekšsēdētāja kungs, godātie komitejas locekļi! 

Abu mūsu iestāžu uzmanības lokā ietilpst efektīvas pārskatatbildības un revīzijas nodrošināšana 
ES finanšu un ekonomikas pārvaldības pamatsistēmā, kas tiek pilnveidota. 

Ņemot vērā notikumu attīstību ES līmenī, Palāta ir revidējusi Eiropas Banku iestādi un ir izveidojusi 
īpašu projekta darba grupu, lai pilnveidotu savas vispārējās spējas šīs jomas revīzijā.  

Grupā ir sapulcēti darbinieki ar atbilstošu profilu un zināšanām no visām Palātas nodaļām revīziju 
veikšanai, viņi ir apmeklējuši specializētus mācību kursus, turklāt grupas atbalstam Palāta ir 
pieņēmusi darbā pieredzējušu ekspertu.  

Projekta darba grupa sākotnēji pievērsīsies: 

- Komisijas lomai makrofinansiālās palīdzības programmās, kas paredzētas Ungārijai, Latvijai, 

Portugālei un Rumānijai saskaņā ar maksājumu bilanci un Eiropas finanšu stabilizācijas 

mehānismu (EFSM); 
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- makrofinansiālajai palīdzībai Grieķijai, kā arī 

- pārmērīga budžeta deficīta procedūrai.  

Uzņemoties pildīt vairākus uzdevumus vēl nebijušās jomās, kā arī sagatavojot gada pārskatus un 
īpašos ziņojumus par jautājumiem, kas skar visas finanšu shēmas kategorijas, Palātas mērķis ir sniegt 
Eiropas Parlamentam un it īpaši Budžeta kontroles komitejai stabilu pamatu, kas nepieciešams jūsu 
pārstāvētās iestādes galvenajai misijai — publiskai ES darbību uzraudzībai arī šogad. 

Vienlaikus mēs atzīstam, ka Eiropas Parlaments un citas ieinteresētās personas sagaida, ka Palātas 
loma nākotnē arvien pilnveidosies. 

Palāta atzinīgi novērtē Parlamenta iesaisti kopējā sadarbībā un tā ziņojumā pausto viedokli par 
Palātas lomu nākotnē un par to, ka jebkura Palātas reforma ir jāskata plašākā kontekstā, proti, 
saistībā ar grūto uzdevumu uzlabot ES pārskatatbildību. 

ERP ar prieku risinās tos Eiropas Parlamenta ziņojumā minētos jautājumus, kas ietilpst tās pilnvarās. 
Tie galvenokārt attiecas uz Palātas darbu, attiecībām ar ieinteresētajām personām un savu resursu 
izmantošanu. Daudzos gadījumos Palāta jau ir sākusi ieviest vairākas atbilstošas iniciatīvas, kas veido 
daļu no 2013.–2017. gada stratēģijas īstenošanas. 

Turpinot minēto iniciatīvu ieviešanu, Palāta ņems vērā ieteikumus un bažas, kas paustas Eiropas 
Parlamenta ziņojumā. Kad pagājušā gadā līdzīgā sanāksmē tikos ar jums, es iezīmēju aprises dažām 
ierosmēm. Šodien vēlos jūs informēt, cik tālu Palāta ir pavirzījusies, īstenojot četras no tām. 

Pirmkārt, Palāta ir izstrādājusi jaunu plānošanas procedūru. Tā paredz ikgadēju politikas un riska 
novērtējumu, lai labāk varētu ņemt vērā politikas prioritātes, kas iesaistītajām personām ir svarīgas, 
tostarp galvenos transversālos finanšu pārvaldības jautājumus.  

Otrkārt, Palāta ir pieņēmusi stratēģiju komunikācijai un attiecībām ar ieinteresētajām personām 
2013. un turpmākajiem gadiem. Tās galvenā prioritāte ir vēl vairāk nostiprināt attiecības ar 
nozīmīgākajām ieinteresētajām personām iestādēs, konkrēti, Eiropas Parlamentā un Padomē, lai 
Palātas darba programmā pilnīgāk atspoguļotu ar likumdošanu un budžetu saistītās prioritātes.  

Budžeta kontroles komitejai īpaši svarīgs varētu būt fakts, ka Palāta norīkos vienu kolēģijas locekli 
veicināt abu iestāžu attiecības un padarīt tās ciešākas. Turklāt mēs esam paredzējuši vēl efektīvāk 
informēt par saviem rezultātiem, uzlabojot publikācijas un modernizējot kārtību, kas nosaka 
sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem. 

Treškārt, Palāta pēta veidus, kā varētu uzlabot darba metodes. Tā ir pabeigusi divu metožu iekšēju 
caurskatīšanu: viena bija veltīta revīzijas un ziņojumu sagatavošanas vienkāršošanai, bet otra — kā 
uzlabot efektivitāti un produktivitāti darbībām, kas saistītas ar Palātas revīzijas uzdevumiem. 
Caurskatīšanas laikā tika sagatavots plašs ierosinājumu klāsts, kas ļaus Palātai elastīgāk reaģēt un 
ļaus savlaicīgāk sagatavot ziņojumus un pārskatus. 

Ceturtkārt, līdztekus abām iekšējām caurskatīšanām Palātā notika otrā ārējā starptautiskā 
profesionālapskate. Tā tika veikta 2013. gadā, un ziņojums par to ir publicēts šodien. 
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Profesionālapskates uzmanības centrā bija Palātas lietderības revīziju prakse, kā arī iepriekšējā 
profesionālapskatē formulēto ieteikumu ieviešanas pārbaude. 

Mēs bijām gandarīti par to, ka kolēģi no Vācijas Bundesrechnungshof, Francijas Cour des comptes un 
Zviedrijas Riksrevisionen atrada iespēju piedalīties šajā augsti profesionālajā komandā. Vēlos 
pateikties minētajām augstākajām revīzijas iestādēm un to pārstāvjiem par rūpīgo darbu, ko mēs 
vērtējam ļoti augstu. 

Palāta ar gandarījumu iepazinās ar kolēģu secinājumu, ka Palāta sistemātiski uzrauga, kā tiek ieviesti 
ieteikumi, kas formulēti iepriekšējās 2008. gadā notikušās profesionālapskates laikā un ka tā ir 
veikusi vairākus pasākumus, lai paaugstinātu lietderības revīziju produktivitāti un efektivitāti. 

Palātai bija rosinoši uzzināt kolēģu atziņu, ka pakāpeniski ir pilnveidoti lietderības revīzijas standarti, 
rokasgrāmatas un vadlīnijas ciešā saskaņā ar starptautiskajiem profesionālajiem standartiem. Turklāt 
mēs piekrītam atzinumam, ka mūsu stratēģiskā apņemšanās veicināt ES pārskatatbildību ir 
priekšnoteikums tam, lai Palātu uzskatītu par būtisku dalībnieci Eiropas iestāžu kompleksajā 
struktūrā un lai tās veiktās revīzijas radītu pievienoto vērtību. 

Palāta atzinīgi novērtē kolēģu konstruktīvos komentārus un ieteikumus, kuri vērš uzmanību arī uz 
iespējām un problēmām, ar ko jāsaskaras mūsu revidentiem, lai vēl vairāk stiprinātu lietderības 
revīziju praksi. Šie ieteikumi visnotaļ apstiprina un papildina rezultātus, ko sniedz Palātas izstrādāto 
iniciatīvu īstenošana.  

Profesionālapskatē kolēģi ne vien apstiprināja, cik noderīgi ir vienkāršot revīzijas procesu un vēl 
vairāk ņemt vērā ieinteresēto personu skatupunktu, izraugoties veicamos uzdevumus, bet arī 
mudināja formulēt vairāk uz praksi vērstus ieteikumus, kas adresēti konkrētām struktūrām ES vai 
valstu līmenī un pārdomāt, kāda ir būtība un saturs domu apmaiņai ar galveno revidējamo vienību — 
Komisiju. 

Augsti godātais priekšsēdētāja kungs, godātie komitejas locekļi! 

Tagad Palātas rīcībā ir sevišķi vērtīgi ieteikumi, ko snieguši trīs nozīmīgākie informācijas avoti: 
galvenā ieinteresētā persona Eiropas Parlaments, kolēģi no citām augstākajām revīzijas iestādēm un 
Palātas vadība un darbinieki.  

Palāta ir pārliecināta, ka šo ieteikumu konsekventa ieviešana saskaņā ar tās stratēģiju konkrētajam 
laikposmam veidos stabilu pamatu mūs iestādes turpmākajai attīstībai un tādējādi palielinās 
ieguldījumu, ko tā sniedz līdz ar citām iestādēm, tostarp Parlamentu, kopīgajā mērķī — uzlabot 
ES pārskatatbildību attiecībā pret saviem iedzīvotājiem. 

Paldies par uzmanību! 
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