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ES revidenti ziņo, ka ES pārskati sniedz patiesu un skaidru 
priekšstatu un ka nepareizo izdevumu daļa 2016. gadā ir vēl 

vairāk samazinājusies 

Jaunākajā Eiropas Revīzijas palātas gada pārskatā teikts, ka attiecībā uz ES budžeta maksājumiem aplēsto 
kļūdu līmenī ir noticis stabils uzlabojums. Gandrīz pusei 2016. gadā revidēto ES izdevumu kļūdu līmenis 
bija zem 2 % būtiskuma sliekšņa. Tādējādi par 2016. gada maksājumiem revidenti ir snieguši atzinumu ar 
iebildēm, nevis negatīvu atzinumu. Tas ir pirmais atzinums ar iebildēm, kopš 1994. gadā revidenti sāka 
gatavot ikgadējo ticamības deklarāciju. Turklāt par 2016. gada ES pārskatu ticamību revidenti ir snieguši 
atzinumu bez iebildēm jeb pārskati ir “pieņemti”, kā tas ir bijis vienmēr kopš 2007. gada. Kļūdu līmenis 
2016. gada ieņēmumos nebija būtisks. 

Kopējais aplēstais kļūdu līmenis ES 2016. gada izdevumos bija 3,1 % salīdzinājumā ar 3,8 % 2015. gadā un 
4,4 % 2014. gadā. 

Maksājumi, kuru pamatā ir maksājumtiesības un kurus veic, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi, veido 
aptuveni 49 % no ES izdevumiem, un kļūdu līmeņi tajos nepārsniedza 2 %. Tie ietver tiešo atbalstu 
lauksaimniekiem, dotācijas studentiem un pētniekiem, kā arī personāla izmaksas. Kategorijā “Dabas resursi: 
tirgus un tiešais atbalsts” aplēstais kļūdu līmenis bija 1,7 %, bet kategorijā “Administrācija” – 0,2 %. 

Taču izmaksu atlīdzināšanas maksājumos, kurus veic kā atmaksājumus, tika konstatēti augstāki kļūdu 
līmeņi. Apakškategorijā “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija” aplēstais kļūdu līmenis bija 4,8 %, bet 
kategorijā “Dabas resursi: lauku attīstība, vide, klimata politika un zivsaimniecība” tas bija 4,9 %.  

“Šā gada atzinums ar iebildēm atspoguļo nozīmīgu uzlabojumu ES finansēs,” teica Eiropas Revīzijas palātas 
priekšsēdētājs Klaus-Heiner Lehne. “Turpinot iesākto, mēs pievērsīsimies ES budžeta revīzijai ar jaunu 
skatījumu. Mēs veltīsim lielāku uzmanību iekšējās kontroles mehānismiem Komisijā un dalībvalstīs, un 
tādējādi varēsim veicināt labāku pārskatatbildību un turpmāk uzlabot ES finanšu pārvaldību. Turklāt vēl 
vairāk pievērsīsimies darbības rezultātiem, lai ES iedzīvotājiem nodrošinātu ieguldīto līdzekļu atdevi.” 

Dalībvalstu un Komisijas rīcība samazināja kopējo aplēsto kļūdu līmeni par 1,2 %. Tomēr bija pieejama 
pietiekama informācija, lai nepieļautu vai atklātu un izlabotu daudzas kļūdas. Revidenti uzskata, ka tad, ja šī 
informācija būtu izmantota pareizi, kļūdu līmeņi kategorijās “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija”, 
“Dabas resursi” un “Globālā Eiropa” būtu bijuši zem 2 % sliekšņa. “Tas nozīmē, ka nav vajadzīgi papildu 
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kontroles mehānismi, bet ir pienācīgi jāizmanto jau esošie,” teica priekšsēdētājs K. H. Lehne. 

 

Revidenti apstiprina, ka Eiropas Komisijas paziņotā informācija par atbilstību noteikumiem vairākumā 
gadījumu sakrīt ar revīzijās iegūtajiem rezultātiem. Tomēr viņi iesaka Komisijai lielāku uzmanību pievērst 
darbības rezultātiem un saskaņā ar labu starptautisko praksi vienkāršot to novērtēšanas rīkus. 

Visbeidzot, revidenti brīdina, ka kopējie maksājumi, kurus ES ir apņēmusies veikt no nākotnes budžetiem 
(nenokārtotās saistības, ko sauc arī reste à liquider jeb RAL) 2016. gadā bija lielāki nekā jebkad iepriekš – 
238,8 miljardi EUR. Plānojot ES izdevumus periodā pēc 2020. gada, prioritāte jāpiešķir šo summu izmaksai 
un jaunu iekavēto summu novēršanai, uzskata revidenti. 

Piezīmes izdevējiem 

Eiropas Revīzijas palāta ir neatkarīga Eiropas Savienības revīzijas iestāde. Tās revīzijas ziņojumi un atzinumi 
ir būtisks elements ES pārskatatbildības ķēdē, jo tos izmanto, lai prasītu atbildību no tiem, kuru pārziņā ir 
ES budžeta pārvaldība. Pirmām kārtām par to atbild Eiropas Komisija līdz ar citām ES iestādēm un 
struktūrām. Tomēr aptuveni divām trešdaļām izdevumu – galvenokārt dabas resursu un kohēzijas jomā – 
pārvaldības pienākums tiek dalīts ar dalībvalstīm.  

ES izdevumi 2016. gadā kopumā bija 136,4 miljardi EUR jeb aptuveni 267 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. 2016. gadā visvairāk naudas bija 
atvēlēts dabas resursiem (57,9 miljardi EUR), kohēzijai (35,7 miljardi EUR) un izaugsmei un nodarbinātībai 
(15,2 miljardi EUR). 

Katru gadu revidenti pārbauda ES pārskatus un sniedz atzinumu par diviem jautājumiem: vai pārskati ir 
precīzi un ticami un vai ir pierādījumi tam, ka nauda ir saņemta vai izmaksāta kļūdaini (jautājums par 
likumību un pareizību). Viņi pārbauda darījumu izlases, lai sniegtu statistiski pamatotas aplēses par to, kādā 
apmērā ieņēmumos un dažādajās izdevumu jomās ir kļūdas. Viņi salīdzina aplēsto kļūdu līmeni ar 2 % 
būtiskuma slieksni, kura pārsniegšanas gadījumā ieņēmumus vai izdevumus uzskata par nepareiziem. 

Atzinums bez iebildēm nozīmē, ka skaitliskie dati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu un ir ievēroti finanšu 
pārskatu sagatavošanas noteikumi. Atzinums ar iebildēm nozīmē, ka revidenti nevar sniegt “tīru” atzinumu 
(jeb atzinumu bez iebildēm), tomēr konstatētās problēmas nav plaši izplatītas. Negatīvs atzinums norāda uz 
plaši izplatītām problēmām.  

Kopš 2007. gada atzinums, ko revidenti sniedz par ES pārskatiem, ir bijis bez iebildēm. Taču līdz šim katru 
gadu kopš 1994. gada viņu atzinums par izdevumu likumību un pareizību ir bijis negatīvs. 

Aplēstais kļūdu līmenis nav krāpšanas, nelietderīgi izlietotu vai izšķērdētu līdzekļu mērs. Tā ir aplēse par 
naudu, kuru no ES budžeta nedrīkstēja izmaksāt, jo tā nebija izlietota saskaņā ar piemērojamiem 
noteikumiem. 2016. gadā no aptuveni 1000 revidētiem darījumiem revidenti konstatēja 11 gadījumus, 
kuros bija aizdomas par krāpšanu (2015. gadā – 12 gadījumus). Šie gadījumi tika pārsūtīti ES Birojam 
krāpšanas apkarošanai (OLAF). 

Gada pārskats par ES budžetu, gada pārskats par Eiropas attīstības fondiem un kopsavilkuma dokuments 
“2016. gads. ES revīzijas īss apraksts” ir pieejami šādā adresē: 
http://www.eca.europa.eu/lv/Pages/AR2016.aspx  
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