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Eiropas Savienības revidenti uzskata, ka ES vairāk uzmanības jāpievērš tam, lai 
iztērētie līdzekļi dotu labākus rezultātus 
 
Šodien publicētajā gada pārskatā par ES budžetu Eiropas Revīzijas palāta (ERP) norāda, ka budžeta sistēma ir pārāk 
orientēta uz līdzekļu izlietošanu, bet vairāk jāakcentē rezultātu sasniegšana. Būdama neatkarīga revīzijas iestāde, ERP ir 
devusi apliecinājumu Eiropas Savienības 2013. gada pārskatiem, bet uzsver, ka ES tēriņu pārvaldība kopumā ne ES, ne 
dalībvalstu līmenī vēl nav pietiekami laba. 
 
ES revidentu viedoklis ir tāds, ka visā 2007.–2013. gada tēriņu periodā prioritāte ir bijusi naudas izlietošana ("tērē vai 
zaudē"), nevis labi darbības rezultāti. Piemēram, izvēloties projektus, kuri saņems ES līdzekļus, uzmanība, pirmkārt, bija 
vērsta uz pieejamās ES naudas iztērēšanu, otrkārt, uz atbilstību noteikumiem un tikai tad un arī tikai ierobežotā mērā uz 
koprezultātu un ietekmi. 
 
ERP priekšsēdētājs Vitors Kaldeira [Vítor Caldeira] uzskata: “Turpmāk ES līdzekļu pārvaldībai un kontrolei ir jābūt daudz 
rūpīgākai. Eiropas Komisijai un dalībvalstīm daudz lielāka uzmanība ir jāpievērš tam, kā tiek izlietota nodokļu maksātāju 
nauda. Mums ir vajadzīgi jauni stimuli, lai uzlabotu darbības rezultātus un panāktu ieguldīto līdzekļu atdevi, kā arī labākas 
ilgtermiņa prognozes, lai nodrošinātu, ka Eiropas plānotajiem tēriņiem naudas pietiek. Ar ierastās kārtības ievērošanu 
turpmāk vairs nepietiks.”  
 
Savā 2013. gada pārskatā ES revidenti sniedz atzinumu bez iebildēm par ES pārskatu ticamību. Tie arī secina, ka 
ES ieņēmumu iekasēšanā kļūdu nebija. Taču ES izdevumiem aplēstais kļūdu īpatsvars bija 4,7 % (4,8 % – 2012. gadā). 
ERP aplēstais kļūdu īpatsvars nav krāpšanas, nelietderīgi izlietotu vai izniekotu līdzekļu rādītājs. Tā ir aplēse par naudu, kuru 
no ES budžeta nedrīkstēja izmaksāt, jo tā netika izlietota saskaņā ar ES tiesību aktiem. Starp tipiskām kļūdām bija maksājumi 
uzņēmumam, kas deklarēts kā mazs vai vidējs uzņēmums (MVU), bet faktiski pieder lielai uzņēmējsabiedrībai, vai publiskā 
iepirkuma līgumu pagarināšana, neļaujot citiem pretendentiem piedalīties konkursā. 
 
Visvairāk kļūdu bija tēriņu jomās, kuras dalībvalstis un Komisija pārvalda dalīti. Divas viskļūdainākās tēriņu jomas atkal bija 
reģionālā politika, enerģētika un transports (6,9 %) un lauku attīstība, vide, zivsaimniecība un veselība (6,7 %). Visās dalītās 
pārvaldības jomās aplēstais kļūdu īpatsvars bija 5,2 % salīdzinājumā ar 3,7 % izdevumu programmām, kuru lielāko daļu tieši 
pārvalda Komisija. Aplēstais kļūdu īpatsvars ES administratīvajiem izdevumiem bija 1 %. 
 
Koriģējošiem un atgūšanas pasākumiem, ko īstenoja Komisija un dalībvalstu iestādes, bija pozitīva ietekme uz aplēsto kļūdu 
īpatsvaru. ES revidenti uzskata, ka tad, ja nebūtu šo pasākumu, kopējais kļūdu īpatsvars tēriņiem būtu 6,3 % (nevis 4,7 %). 
Tāpat kā iepriekš, ES revidenti secināja, ka attiecībā uz lielu daļu konstatēto kļūdu dalībvalstu iestādēm bija pieejama 
pietiekama informācija, lai pirms izdevumu deklarēšanas Komisijai daudzas no šīm kļūdām izlabotu. Tas būtu ievērojami 
samazinājis kļūdu īpatsvaru, piemēram, lauku attīstības, vides, zivsaimniecības un veselības jomā – no 6,7 % uz 2,0 %.  
 
ERP ir gatava visus spēkus veltīt tam, lai palīdzētu ES iestādēm un dalībvalstīm panākt vislabāko ES līdzekļu izlietojumu, kas 
ļaus sasniegt tādus rezultātus, uz kādiem ES iedzīvotāji var pamatoti cerēt. 
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2013. gada pārskata teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē: www.eca.europa.eu. 

Piezīmes izdevējiem 
 
Eiropas Revīzijas palāta ir neatkarīga Eiropas Savienības revīzijas iestāde. ERP revīzijas ziņojumi un atzinumi ir svarīgs posms 
ES pārskatatbildības ķēdē. Tās sagatavotos dokumentus izmanto (īpaši saistībā ar ikgadējo budžeta izpildes apstiprināšanas 
procedūru), lai prasītu atbildību no tiem, kuru pienākums ir pārvaldīt ES budžetu. Par to pirmkārt atbild Eiropas Komisija līdz 
ar citām ES iestādēm un struktūrām, bet aptuveni 80 % izdevumu – galvenokārt lauksaimniecības un kohēzijas jomā – šis 
pienākums tiek dalīts ar dalībvalstīm. ERP pārbauda darījumu izlases, lai sniegtu statistiski pamatotas aplēses par to, kādā 
apmērā ieņēmumos un dažādajās tēriņu jomās ir kļūdas. 
 
ES budžeta tēriņi 2013. gadā kopā bija 148,5 miljardi EUR jeb aptuveni 290 EUR uz katru iedzīvotāju. Šāds tēriņu apmērs 
atbilst aptuveni vienam procentam ES nacionālā kopienākuma un aptuveni diviem procentiem ES dalībvalstu kopējiem 
publiskā sektora izdevumiem.  
 
ERP ir publicējusi arī pamatojuma dokumentu “Lauksaimniecība un kohēzija: apskats par ES izdevumiem 2007.–2013. gadā”, 
kurā apkopota pieredze, kas gūta saistībā ar ES finanšu pārvaldību un kontroles jautājumiem pagājušā tēriņu perioda laikā, 
un akcentēti uzdevumi jaunajam 2014.–2020. gada tēriņu periodam. 
 
Plašāku informāciju par Eiropas Revīzijas palātas 2013. gada pārskatu skatīt ŠEIT.  
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