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Eiropas Savienības finanšu pārvaldība pastāvīgi uzlabojas
jau trešo gadu pēc kārtas, atzīst revidenti
Šodien publicētajā 2018. gada pārskatā Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir atzinusi, ka ES pārskati
sniedz “skaidru un patiesu priekšstatu” par ES finanšu stāvokli. Jau trešo gadu pēc kārtas
revidenti sniedz atzinumu ar iebildēm par pārskatiem pakārtoto finanšu darījumu pareizību.
Tas apliecina, ka ievērojamā daļā Eiropas Savienības 2018. gadā veikto izdevumu kļūdu līmenis
nebija būtisks un ka šādas kļūdas izdevumu jomās vairs nav plaši sastopamas. Tomēr revidenti
norāda, ka joprojām saglabājas problēmas tādās augsta riska izdevumu jomās kā lauku attīstība
un kohēzija.
“Pateicoties labākai finanšu pārvaldībai, Eiropas Savienība tagad atbilst augstiem
pārskatatbildības un pārredzamības standartiem publisko līdzekļu izlietojumā. Mēs sagaidām, ka
jaunieceltā Komisija un dalībvalstis šos centienus turpinās,” paziņoja ERP priekšsēdētājs KlausHeiner Lehne. “Šādu iespēju sniedz jaunais pilnvaru periods un jaunais finanšu plānošanas
periods. Politikas veidotājiem tas jāizmanto, lai ES politiku un izdevumus virzītu uz rezultātu
sasniegšanu un pievienotās vērtības radīšanu.”
Vispārējais pārkāpumu līmenis ES izdevumos ir saglabājies stabils divu pēdējo gadu laikā
konstatētajā diapazonā. Revidenti lēš, ka 2018. gada izdevumos kļūdu līmenis bija 2,6 %
(2017. gadā – 2,4 % un 2016. gadā – 3,1 %). Kļūdas bija galvenokārt augsta riska izdevumu jomās,
piemēram, lauku attīstībā un kohēzijā, kur maksājumus no ES budžeta veic, lai atlīdzinātu
izmaksas, kas radušās atbalsta saņēmējiem. Uz šīm izdevumu jomām attiecas sarežģīti noteikumi
un attiecināmības kritēriji, un tas var izraisīt kļūdas.
Līdz ar atjaunotu ES iestāžu vadību un pēc šogad notikušajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām
ES stāv svarīgās laika krustcelēs un tai ir jāizmanto šis impulss rezultātu sasniegšanai, norāda
revidenti. ES budžets nepārsniedz 1 % no visu dalībvalstu nacionālā kopienākuma, tāpēc ir būtiski
svarīgi, lai izdevumi ne vien atbilstu noteikumiem, bet arī dotu rezultātus.
Revidenti uzsver arī problēmas, ar kurām nākas saskarties ES budžeta un finanšu pārvaldībā un
kuras ir īpaši svarīgas jaunajā ilgtermiņa budžeta ciklā. Struktūrfondi un investīciju fondi veido
Šī preses relīze sagatavota, lai sniegtu kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas pieņemto gada pārskatu.
Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē eca.europa.eu.
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gandrīz pusi no pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas (DFS), taču to apgūšana dalībvalstīs
joprojām ir zema, lai gan impulss ir kļuvis spēcīgāks un maksājumu pieprasījumu skaits 2018. gadā
pieauga. Komisijai ir jāveic pasākumi, lai izvairītos no nevajadzīga spiediena uz maksājumu
vajadzībām jaunās DFS (2021.–2027. g.) sākumā, jo šāds spiediens varētu rasties novēlotu ar
pašreizējo DFS saistītu maksājumu pieprasījumu dēļ. Turklāt pieaug ES budžeta atbalstīto
garantiju summas (2018. gadā tie bija 92,8 miljardi EUR), tāpēc budžets tiek vairāk pakļauts
riskam, kas Komisijai būs jānovērš jaunajā DFS.
Piezīmes izdevējiem
2018. gadā ES izdevumi veidoja 156,7 miljardus EUR jeb 2,2 % no visu dalībvalstu kopējiem
vispārējās valdības izdevumiem un 1,0 % no ES nacionālā kopienākuma. 2018. gadā dabas resursu
joma veidoja lielāko daļu no revidētajiem izdevumiem (48 %), turpretī kohēzijas jomas izdevumi
veidoja 20 % un izdevumi konkurences jomā – 15 %. Tāpat kā iepriekšējā gadā kategoriju
“Kohēzija” revidenti pārbaudīja, pamatojoties uz citu revidentu veiktu darbu dalībvalstīs un
Komisijas pārraudzību.
Katru gadu revidenti revidē ES ieņēmumus un izdevumus un pārbauda, vai gada pārskati ir ticami
un vai ienākumu un izdevumu darījumi atbilst piemērojamiem tiesību aktiem ES un dalībvalstu
līmenī.
ES pārskatus sagatavo, piemērojot grāmatvedības noteikumus, kas pamatojas uz starptautiskiem
publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un tie atspoguļo Savienības finanšu stāvokli
2018. finanšu gada beigās un tā finanšu darbības rezultātus minētajā gadā. ES finanšu stāvoklis
ietver tās konsolidēto struktūru aktīvus un īstermiņa un ilgtermiņa saistības gada beigās.
Atzinums bez iebildēm (“tīrs” atzinums) nozīmē, ka skaitliskie dati sniedz skaidru un patiesu
priekšstatu un ir ievēroti finanšu pārskatu sagatavošanas noteikumi. Atzinums ar iebildēm
nozīmē, ka revidenti nevar sniegt “tīru” atzinumu, tomēr konstatētās problēmas nav plaši
izplatītas. Negatīvs atzinums norāda uz plaši izplatītām problēmām.
Lai izstrādātu revīzijas atzinumu, revidenti pārbauda darījumu izlases nolūkā sniegt statistiski
pamatotas aplēses par to, kādā apmērā ieņēmumos un dažādās izdevumu jomās ir kļūdas. Viņi
salīdzina aplēsto kļūdu līmeni ar 2 % būtiskuma slieksni, kura pārsniegšanas gadījumā ieņēmumus
vai izdevumus uzskata par nepareiziem. Aplēstais kļūdu līmenis neliecina par krāpšanu,
nelietderīgi izlietotiem līdzekļiem vai izšķērdēšanu; tā ir aplēse par naudu, kuru nedrīkstēja
izmaksāt, jo tās izlietojums nebija pilnībā atbilstošs ES un valsts noteikumiem.
Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir neatkarīga Eiropas Savienības ārējās revīzijas iestāde. Tās revīzijas
ziņojumi un atzinumi ir svarīgs posms ES pārskatatbildības ķēdē. Tos izmanto, lai prasītu atbildību
no tiem, kuru pienākums ir īstenot ES politikas virzienus un programmas, tātad no Komisijas,
citām ES iestādēm un struktūrām un dalībvalstu pārvaldes iestādēm. ERP brīdina par riskiem,
sniedz pārliecību, vērš uzmanību uz trūkumiem un labu praksi, kā arī piedāvā norādījumus
ES politikas veidotājiem un likumdevējiem par to, kā uzlabot ES politikas virzienu un programmu
pārvaldību.
Gada pārskats par ES budžetu, gada pārskats par Eiropas attīstības fondiem un kopsavilkuma
dokuments “2018. gads. ES revīzijas īss apraksts” ir pieejami šādā adresē: eca.europa.eu.
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