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ES ieguldījumiem un izdevumiem ir 
nepieciešama “pilnīgi jauna pieeja”, norāda 
ES revidenti 
Šodien publicētajā gada pārskatā par ES budžetu Eiropas Revīzijas palāta (ERP) aicina izstrādāt 
pilnīgi jaunu pieeju ES ieguldījumu un izdevumu pārvaldībai. Ir nepieciešamas būtiskas 
pārmaiņas visiem, kas ir atbildīgi par to, kā tiek pārvaldīti ES līdzekļi. Kā norādīts ERP pārskata 
prezentācijā Eiropas Parlamentam, ES lēmumu pieņēmēju uzdevums ir precīzāk saskaņot 
budžetu ar ES ilgtermiņa stratēģiskajām prioritātēm un panākt, lai ar budžeta palīdzību varētu 
ātrāk reaģēt uz krīzes situācijām. Likumdevējiem ir jānodrošina, lai izdevumu shēmās būtu 
skaidri noteikts, kādi ir sasniedzamie rezultāti un kādi ir pieņemamie riski, savukārt 
amatpersonām, kuru pārziņā ir ES finanses, jānodrošina, lai izdevumi atbilstu noteikumiem un 
lai ar to palīdzību būtu sasniegti plānotie rezultāti. 

Būdama neatkarīga revīzijas iestāde, ERP ir apstiprinājusi Eiropas Savienības 2014. gada 
pārskatus, tāpat kā katru gadu kopš 2007. gada. Savā jaunākajā pārskatā Palāta pauž uzskatu, ka 
gaidāmā ES pašreizējā izdevumu cikla pārskatīšana sniedz iespēju pārdomāt prioritātes, un 
brīdina: lai ES varētu tikt galā ar sarežģītajiem uzdevumiem, kas tai veicami, budžets ir jāpārvalda 
labāk. Eiropas Savienībai ir jātiek galā daudziem neapgūtā finansējuma gadījumiem, lai atbrīvotu 
līdzekļus, kurus varētu izmantot tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Dažas dalībvalstis ar grūtībām 
apgūst tām piešķirtos ES līdzekļus. Komisija dalībvalstīm ir darījusi pieejamus līdzekļus, pirms tam 
pienācīgi nenovērtējusi valstu spēju tos ieguldīt. Tajā pašā laikā jaunie ES politikas virzienu 
finansēšanas veidi nedrīkst pārvirzīt finanšu riskus ārpus sabiedrības uzraudzības un revīzijas. 

ERP priekšsēdētājs Vitors Kaldeira (Vítor Caldeira) norādīja: “Eiropas Savienībai līdzekļi ir 
jāiegulda labāk. Tai ir jānodrošina, lai ieguldījumi būtu labāk saskaņoti ar prioritātēm, lai tiktu 
vienkāršoti noteikumi nolūkā sasniegt rezultātus un lai resursi tiktu pārvaldīti lietderīgāk.” 

Savā pārskatā revidenti sniedz atzinumu bez iebildēm par ES pārskatu ticamību. Tie arī secina, ka 
ES ieņēmumu iekasēšanā kļūdu līmenis nebija būtisks. Taču attiecībā uz izdevumiem ERP aplēstais 
kļūdu īpatsvars bija 4,4% (2013. gadā – 4,5%). Šis rezultāts nenorāda uz krāpšanu, nelietderīgi 
izlietotiem vai izšķērdētiem līdzekļiem; tā ir aplēse par naudu, kuru nedrīkstēja izmaksāt, jo tās 
izlietojums nebija pilnībā atbilstošs ES noteikumiem. 
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Revidenti konstatēja, ka aplēstais kļūdu līmenis (4,6 %) izdevumiem, ko pārvalda kopā ar 
dalībvalstīm, ir tāds pats kā izdevumiem, kurus Komisija pārvalda tieši. Augstākais kļūdu līmenis 
bija izdevumos, kas attiecas uz apakškategoriju “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā 
kohēzija” (5,7 %) un uz apakškategoriju “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai” (5,6 %). 
Viszemākais aplēstais kļūdu līmenis bija administratīvajos izdevumos (0,5 %). 

Koriģējošiem pasākumiem un līdzekļu atgūšanai, ko īstenoja Komisija un dalībvalstu iestādes 
dalītas pārvaldības jomās, bija pozitīva ietekme uz aplēsto kļūdu īpatsvaru. Revidenti uzskata, ka 
tad, ja nebūtu šo pasākumu, kopējais kļūdu īpatsvars visiem izdevumiem būtu 5,5%, nevis 4,4%. 
Tomēr revidenti piebilst, ka bija iespējams izlabot vēl vairāk kļūdu, un aicina Komisiju likt lietā 
visas tai piešķirtās pilnvaras, lai vēl vairāk samazinātu kļūdas un atgūtu arvien vairāk nepareizi 
izmaksāto līdzekļu. 

 

Piezīmes izdevējiem 

Eiropas Revīzijas palāta ir neatkarīga Eiropas Savienības revīzijas iestāde. ERP revīzijas ziņojumi un 
atzinumi ir svarīgs posms ES pārskatatbildības ķēdē. Palātas sagatavotos dokumentus izmanto – 
īpaši saistībā ar ikgadējo budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru –, lai prasītu atbildību no 
tiem, kuru pienākums ir pārvaldīt ES budžetu. Pirmām kārtām par to atbild Eiropas Komisija līdz 
ar citām ES iestādēm un struktūrām. Tomēr 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 izdevumu jomās (politikas jomu grupās) ir kļūdas. 

ES budžeta izdevumi 2014. gadā kopā bija 142,5 miljardi EUR jeb aptuveni 300 EUR uz katru 
iedzīvotāju. Šāds izdevumu apmērs atbilst aptuveni vienam procentam ES nacionālā kopienākuma 
un aptuveni diviem procentiem no ES dalībvalstu kopējiem publiskā sektora izdevumiem. 

Eiropas Revīzijas palātas 2014. gada pārskata pilns teksts ir pieejams šādā adresē: 
www.eca.europa.eu. 
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