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“Eiropas Savienībai ir jāatgūst tās iedzīvotāju
uzticība,” saka ES revidenti
Jaunais Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētājs Klaus-Heiner Lehne brīdina, ka Eiropas iestādes
zināmā mērā ir zaudējušas ES iedzīvotāju uzticību. Iepazīstinot Eiropas Parlamenta Budžeta
kontroles komiteju ar ES revidentu 2015. gada pārskatu, viņš teica, ka turpmākajos mēnešos un
gados ES būs svarīgs uzdevums šo uzticību atgūt. Lehne kungs teica Eiropas Parlamenta
deputātiem, ka reformai ir jābūt, taču jebkādai reformai ir jābalstās uz stabiliem finanšu
pamatiem. Tas nozīmē, ka ES pārskatiem ir jābūt labiem; jānodrošina, lai tās finanšu noteikumi
tiktu pareizi piemēroti; tai jāpanāk ieguldīto līdzekļu atdeve un jāsniedz pārredzamība un
pārliecība.
“Cilvēki nemaz nevar sākt uzticēties Eiropas Savienības iestādēm, ja viņi neuzskata, ka mēs
pienācīgi pārvaldām viņu naudu un rūpīgi atskaitāmies par to, kā to darām,” teica Lehne kungs.
Šogad ES revidentu gada pārskats liecina, ka dotāciju shēmām, kuru pamatā ir saņēmēju
izdevumu atlīdzināšana, ir tendence uz augstāku kļūdu līmeni nekā maksājumtiesību shēmām.
Tajā vērsta uzmanību arī uz riskiem, kas apdraud finanšu pārvaldību un kas ir saistīti ar finansiāla
atbalsta sniegšanu aizdevumu, garantiju un kapitālieguldījumu veidā vai nu tieši, vai netieši no
ES budžeta.
Revidenti ir apstiprinājuši Eiropas Savienības 2015. gada pārskatus, tāpat kā katru gadu kopš
2007. gada. Viņi arī secina, ka ES ieņēmumu iekasēšanā kļūdu nebija. Taču attiecībā uz
izdevumiem revidentu aplēstais kļūdu līmenis bija 3,8 % (salīdzinājumā ar 4,4 % 2014. gadā). Tas
nav krāpšanas, nelietderīgi izlietotu vai izniekotu līdzekļu rādītājs; tā ir aplēse par naudu, kuru
nedrīkstēja izmaksāt, jo tās izlietojums nebija pilnībā atbilstošs ES noteikumiem.
Revidenti joprojām konstatē gandrīz tādu pašu aplēsto kļūdu līmeni jomās, ko dalīti pārvalda ar
dalībvalstīm (4,0 %), un izdevumos, ko tieši pārvalda Komisija (3,9 %).
Pārskatā uzsvērts, ka kļūdu līmeni izdevumos ļoti ietekmē atšķirība starp izmaksu atlīdzināšanas
shēmām, kur ES atlīdzina attiecināmas izmaksas, pamatojoties uz saņēmēju iesniegtajām izmaksu
deklarācijām, un maksājumtiesību shēmām, kur maksājumus veic, ja ir izpildīti nosacījumi.
Izdevumu atlīdzināšanā kļūdu līmenis ir daudz augstāks (5,2 %) nekā izdevumos uz
maksājumtiesību pamata (1,9 %).
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Revidenti uzskata, ka koriģējošiem pasākumiem, ko īstenoja dalībvalstu iestādes un Komisija, bija
pozitīva ietekme uz aplēsto kļūdu līmeni. Tomēr, kaut gan Komisija ir strādājusi, lai pilnveidotu
savu riska novērtējumu un koriģējošo pasākumu ietekmi, joprojām ir iespējami uzlabojumi.
Daudzas kļūdas bija iespējams novērst vai atklāt un izlabot, pirms tika veikti attiecīgie maksājumi.
Turklāt, kaut arī informētības līmenis par revidentu ieteikumiem dalībvalstīm kopumā ir
pienācīgs, to oficiālas īstenošanas pakāpe ievērojami atšķiras. Tā rezultātā revidenti saskata tikai
mērenus pierādījumus par politikas un prakses maiņu valstu līmenī.
Piezīmes izdevējiem
Eiropas Revīzijas palāta ir neatkarīga Eiropas Savienības revīzijas iestāde. Tās 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. Revidenti
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 2015. gadā kopā bija 145,2 miljardi EUR jeb aptuveni 285 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 2015. gada pārskata pilns teksts ir pieejams šādā adresē:
www.eca.europa.eu/lv/Pages/AR2015.aspx.

2

