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Revidenti atzinīgi vērtē plānus piesaistīt ES finansējumu 
tiesiskumam, tomēr uzskata, ka ir vajadzīgi labāki kritēriji un vairāk 
aizsardzības pasākumu 

Eiropas Revīzijas palātas šodien publicētajā atzinumā teikts, ka Eiropas Komisijas plāniem samazināt 
ES finansējumu valstīm, kuras neievēro tiesiskuma principu, ir vajadzīgi labāki kritēriji un skaidrāki 
aizsardzības pasākumi ES programmu līdzekļu saņēmējiem.  

Revidenti atzinīgi vērtē iniciatīvu aizsargāt ES budžetu no vispārējiem trūkumiem saistībā ar tiesiskumu, kam var 
būt negatīva ietekme uz pareizu finanšu pārvaldību un efektīvu ES finansējumu. Viņi secina, ka ierosinātais 
mehānisms tā mērķa, tvēruma un pasākumu aspektā ir konkrētāks nekā pašreizējā sistēma un to var ātrāk 
piemērot. Taču viņi iesaka Komisijai skaidri noteikt savus norādījumu avotus un precīzāk formulēt kritērijus, 
procedūru un pasākumu apmērus. 

Komisijas priekšlikums regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar 
tiesiskumu dalībvalstīs tika sagatavots pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma. Vispārējie trūkumi ir: tiesu varas 
neatkarības apdraudēšana; publisko iestāžu patvaļīgu vai nelikumīgu lēmumu nenovēršana, nelabošana un 
nesodīšana; tiesiskās aizsardzības līdzekļu pieejamības un efektivitātes ierobežošana; tiesību aktu pārkāpumu 
efektīvas izmeklēšanas, kriminālvajāšanas vai sodīšanas ierobežošana. 

“Mēs esam Eiropas Savienības revidenti, un mūsu pienākums ir aizsargāt nodokļu maksātāju naudu. Mēs atzinīgi 
vērtējam priekšlikuma nolūku, jo mums ir vajadzīgs mehānisms ES budžeta aizsardzībai pret šādiem 
neparedzētiem izdevumiem,” teica par šo atzinumu atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas locekle Annemie 
Turtelboom. “Tomēr priekšlikums ir jāpilnveido, jo šādos apstākļos ir ļoti svarīgi, lai iecerēto pasākumu pamatā 
būtu skaidri un konkrēti kritēriji.”  

Revidenti atzīmē, ka priekšlikumā nav skaidri noteiks, kādi no pieejamiem norādījumu avotiem Komisijai 
jāizmanto savu novērtējumu veikšanā. Tas ir svarīgi, lai uzlabotu ierosinātā mehānisma pārredzamību, 
izsekojamību un pārbaudāmību, uzskata revidenti. Turklāt saskaņā ar regulas projektu ES līdzekļu samazināšana 
neietekmētu valdības struktūru pienākumus īstenot ES programmas. Taču revidenti norāda, ka priekšlikumā nav 
noteiktumu par to, kā iepriekš minēto varētu nodrošināt. 
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Priekšlikumā teikts, ka Komisijai jārīkojas saskaņā ar proporcionalitātes principu. Tomēr nav formulēti precīzi 
kritēriji svarīgiem un izšķirošiem lēmumiem, tādiem kā procedūras sākšana vai pasākumu apmēra noteikšana. 
Pats no sevis tas nenodrošinās noteikumu konsekventu piemērošanu. 

Visbeidzot, ja valsts līdzekļi ir izmantoti, lai samaksātu apturētos vai samazinātos ES līdzekļus, tiem ir jānāk no 
attiecīgās dalībvalsts budžeta. Tas ietekmē dalībvalsts budžetu, īpaši lielapjoma ieturējumu vai samazinājumu 
gadījumā. 

Revidenti iesaka Eiropas Parlamentam un ES Padomei prasīt, lai Eiropas Komisija 
 
• noteiktu skaidrus un konkrētus kritērijus vispārēju trūkumu saistībā ar tiesiskumu formulēšanai un pasākumu 

apmēra noteikšanai; 
 

• precizētu pamatu, uz kāda nosakāmi termiņi dalībvalstīm, kā arī attiecīgā gadījumā ieviestu līdzīgus termiņus 
Komisijai; 

 
• parādītu, kā tiks aizsargātas galasaņēmēju likumīgās intereses; 
  
• izvērtētu, kāda iespējamā ietekme uz valsts budžetu būs ES finansējuma samazinājumam, kad tiks lemts, 

kādus pasākumus ierosināt; 
 
• skaidrāk formulētu noteikumus, kas attiecas uz Eiropas Prokuratūru. 
 

Piezīme izdevējiem 

Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā, kā arī Eiropas Padomes pieņemtajos 
dokumentos, kas bieži balstīti uz Venēcijas komisijas pieredzi, ir norāde uz tiesiskuma – vienas no kopējām 
ES vērtībām – pamatnozīmi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 2. pantu. 

Starp šiem principiem ir likumība (kas nozīmē tiesību aktu ieviešanas pārredzamu, pārskatatbildīgu, 
demokrātisku un plurālistisku procesu), juridiskā noteiktība, izpildvaras patvaļīgas rīcības aizliegums, neatkarīgas 
un objektīvas tiesas, efektīva izskatīšana tiesā (tai skaitā pamattiesību ievērošana) un vienlīdzība likuma priekšā. 

Eiropas Revīzijas palāta sekmē ES finanšu pārvaldības uzlabošanu, publicējot atzinumus par priekšlikumiem 
jauniem vai pārskatītiem tiesību aktiem ar finanšu ietekmi. Atzinumus savā darbā izmanto likumdevējas 
iestādes — Eiropas Parlaments un Padome. 

ERP Atzinums Nr. 1/2018 par 2018. gada 2. maija priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu 
dalībvalstīs ir pieejams angļu valodā ERP tīmekļa vietnē eca.europa.eu. Pārējo valodu versijas 
drīzumā tiks pievienotas. 
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