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GLOSĀRIJS UN SAĪSINĀJUMI 

Augstākā revīzijas iestāde (ARI) ir valsts iestāde, kas atbild par ieņēmumu un izdevumu 

revīziju publiskajā sektorā. Saskaņā ar ESAO definīciju ARI kopīgi ar likumdevējiem un citām 

pārraudzības iestādēm atbild par publisko struktūru pārraudzību un atskaites prasīšanu par 

to, kā tiek izmantoti publiskie līdzekļi. ARI ir atšķirīgi modeļi un institucionālā kārtība 

attiecībā pret likumdevēju varu, izpildvaru un tiesu varu. Ja par publiskā sektora ārējo revīziju 

atbild vairākas iestādes, ARI parasti ir tā iestāde, kurai konstitucionāli ir visspēcīgākās 

neatkarības garantijas. 

Starptautiskā Augstāko revīzijas iestāžu organizācija (INTOSAI) ir publiskā sektora ārējo 

revidentu vispasaules profesionālā organizācija. INTOSAI darbojas kā institucionalizēts 

augstāko revīzijas iestāžu satvars, kura mērķis ir veicināt zināšanu vairošanu un izplatīšanu, 

uzlabot publiskā sektora revīziju visā pasaulē un nostiprināt tās locekļu profesionālās spējas, 

pozīciju un ietekmi attiecīgajā valstī. 

Starptautiskās finanšu iestādes (SFI) ir finanšu iestāžu grupa, kurā ietilpst Pasaules Banka, 

reģionālās attīstības bankas un Starptautiskais Valūtas fonds. Šīs iestādes atbild par publiskā 

kapitāla izvietošanu iedzīvotāju labākajās interesēs, un tās ir lielākais attīstības finansējuma 

avots pasaulē. 

Starptautiski atzīti revīzijas standarti ir revīzijas standarti, ko nosaka dažādas publiskās un 

profesionālās standartizācijas iestādes, tostarp starptautiskie revīzijas standarti (ISA), ko 

izdod Starptautiskā Revīzijas un apliecinājuma standartu padome (IAASB), un starptautiskie 

augstāko revīzijas iestāžu standarti (ISSAI), ko izdod Starptautiskā Augstāko revīzijas iestāžu 

organizācija (INTOSAI). 
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EIROPAS SAVIENĪBAS REVĪZIJAS PALĀTA,  

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 287. panta 4. punktu, 

kā arī Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu (EAEK līgums) un jo īpaši tā 

106.a pantu, 

ņemot vērā Līgumu, ar ko nodibina Eiropas Stabilizācijas mehānismu, 

ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi (turpmāk 

tekstā – “Komisijas priekšlikums”)1, 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejas priekšsēdētāja 2018. gada 

19. jūnija lūgumu sniegt atzinumu par Komisijas priekšlikumu (šo lūgumu Eiropas Revīzijas 

palāta (turpmāk tekstā – “ERP”) saņēma 2018. gada 23. jūnijā (sk. I pielikumu)); 

tā kā: 

a) joprojām turpinās politiskās diskusijas par Eiropas Stabilizācijas mehānisma (ESM) 

nākotni, taču, neskarot iespējamos lēmumus vai nu par to, ka tuvākajā nākotnē ESM ir 

saglabājams kā starpvaldību struktūra, vai arī par Eiropas Monetārā fonda (EMF) kā 

ES struktūras izveidi, revīzijas un pārskatatbildības satvars abiem scenārijiem ir svarīgs 

apsvērums jebkāda reformu procesa pašā sākumā; 

b) LESD neparedz izmantot ES iestādes tam, lai atbalstītu ārpus ES tiesiskā regulējuma 

izveidotas struktūras, tātad arī ESM. Tomēr ES iestāžu izmantošana, lai dažos gadījumos 

atbalstītu ārpus ES izveidotas struktūras, tika noteikta ES tiesībās, kad ES Tiesa nolēma: 

“(..) jomās, kas nav Savienības ekskluzīvajā kompetencē, dalībvalstis ir tiesīgas ārpus 

Savienības sistēmas uzticēt iestādēm (..) uzdevumus (..), ja vien ar šiem uzdevumiem 

netiek sagrozītas pilnvaras, kas piešķirtas šīm iestādēm ar LES un LESD”2;  

                                                      

1 Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi, COM(2017) 827 final.  

2 Lieta C-370/12 Thomas Pringle / Īrijas valdība un citi, ES Tiesa, 2012. g. 27. novembris, 
158. punkts.  
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c) saskaņā ar LESD 287. pantu ERP revidē ES struktūras, birojus vai aģentūras, ja vien to 

neizslēdz attiecīgais izveides akts; 

d) Komisijas priekšlikumā ir paredzēts izveidot EMF kā ES struktūru3, prasīt tam atskaitīties 

Eiropas Parlamentam un Padomei4 un pakļaut to ES Tiesas kontrolei. Priekšlikuma 

64. apsvērumā ir minēts, ka ERP var īstenot savas revīzijas pilnvaras. Lai gan Komisijas 

priekšlikumā ir atzītas šīs ar LESD 287. panta 1. punktu dotās pilnvaras, tiek saglabāta 

Revidentu padome; 

e) attiecībā uz ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanu Komisija dod 

priekšroku tādam risinājumam, ka tai jānotiek “saskaņā ar Līgumiem, lai izvairītos no 

tiesiskā regulējuma fragmentācijas, kas vājinātu Savienību un apšaubītu ES tiesību aktu 

milzīgo nozīmi integrācijas attīstībā”5. Komisija piebilst: “Tāpēc starpvaldību risinājumi 

būtu jāņem vērā tikai izņēmuma gadījumos un pagaidu kārtā”, un tie ir “rūpīgi 

jāizstrādā, lai ņemtu vērā ES tiesību aktus un pārvaldības principus un neradītu jaunas 

atbildības problēmas”6. ERP pievienojas šiem argumentiem, konkrēti, vispārējā stāvokļa 

apskatā par pārskatatbildības un revīzijas nepilnībām7 un nesenā informatīvajā apskatā 

par daudzgadu finanšu shēmu8, kur uzsvērts, ka ES un dalībvalstīm būtu pēc iespējas 

jāizvairās no dažādu revīzijas kārtību vienlaicīgas kombinēšanas; 

f) ne ESM, ne ierosinātais EMF nav tieši finansēts no ES budžeta. Ja vien šo struktūru 

kapitālu arī turpmāk tieši nodrošinās dalībnieces valstis, uz tām neattieksies Finanšu 

                                                      

3 Komisijas priekšlikums, 17. apsvērums. 

4 Komisijas priekšlikums, 5. pants.  

5 “Plāns padziļinātas un patiesas EMS izveidei. Eiropas debašu sākums”, COM(2012) 777 final, 
13. lpp.  

6 Turpat.  

7 “Nepilnības, pārklāšanās un problēmas: ES pārskatatbildības un publiskā sektora revīzijas 
pasākumu vispārējā stāvokļa apskats”, ERP, 84. punkts.  

8 Eiropas Revīzijas palātas informatīvais apskats “Komisijas priekšlikums attiecībā uz daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam”, 34. punkts.  
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regulas9 pārskatatbildības, revīzijas un finanšu noteikumi, un šiem jautājumiem būs 

jāparādās attiecīgās struktūras izveides aktā; 

g) revīzijas pilnvarām būtu jāaptver visas publiskā sektora revīzijas dimensijas: finanšu, 

atbilstības un lietderības revīziju. Tāpat revīzijas pilnvarās jāparedz visi nepieciešamie 

piesardzības elementi, lai nodrošinātu, ka revīzijas tiesības ir īstenojamas attiecībā pret 

visām publisko finanšu izmantošanā iesaistītajām līgumslēdzējām pusēm, tātad lai 

revidenti varētu pildīt savas funkcijas efektīvi; 

h) visiem ārējiem revidentiem, kuri ir izraudzīti publisko līdzekļu revīziju veikšanai, jāatbilst 

starptautiski atzītiem revīzijas standartiem; 

IR PIEŅĒMUSI ŠO ATZINUMU. 

  

                                                      

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) 2018/1046 par 
finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, 
(ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ 
Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.). 
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IEVADS 

1. ESM izveidoja 2012. gadā. Mehānisma pamatuzdevums ir sniegt finansiālu palīdzību 

eurozonas valstīm, kuras piedzīvo vai kurām varētu rasties nopietnas finansiālas problēmas. 

Šādu palīdzību piešķir tikai tad, ja tiek pierādīta vajadzība saglabāt visas eurozonas un 

ESM dalībnieču valstu finansiālo stabilitāti10. ESM izveidoja kā starpvaldību organizāciju, 

noslēdzot līgumu starp Eurozonas dalībvalstīm.  

2. ESM ieņēmumi un izdevumi ir ārpus ES budžeta, un kapitāla iemaksas nāk no 

mehānisma dalībniecēm valstīm. Lēmumpieņemšanas pilnvaras ir dotas Direktoru padomei 

un Valdei. Direktoru padomes sastāvā ir finanšu ministriju vecākās amatpersonas, un Valdi 

veido eurozonas dalībvalstu finanšu ministri. Komisijai un Eiropas Centrālajai bankai gan 

Valdē, gan Direktoru padomē ir novērotāju statuss, bet nav balsstiesību. ESM ir izvietots 

Luksemburgā, un 2017. gadā šajā struktūrā strādāja 174 darbinieki. Mehānisms ir izdevis 

273 miljardus EUR kā aizdevumus piecām dalībniecēm valstīm; vēl neizmantotā aizdevumu 

spēja ir 380 miljardi EUR11. 

3. Kopš 2013. gada Parlaments ir aicinājis integrēt ESM Eiropas Savienības tiesiskajā 

regulējumā12. 2015. gada jūnija piecu priekšsēdētāju ziņojumā rakstīts, ka “(..) tātad būtu 

labāk mehānisma pārvaldību pilnībā integrēt ES līgumos”13. 

4. Komisija 2017. gada decembrī publicēja paziņojumu “Turpmāki pasākumi ekonomiskās 

un monetārās savienības izveides pabeigšanai: ceļvedis”14. Vienlaikus Komisija iesniedza 

                                                      

10 Līgums par Eiropas Stabilizācijas mehānisma izveidi, 2012. g., 3. pants.  

11 Eiropas Stabilizācijas mehānisma 2017. gada pārskats, 2018. g., 15. lpp.  

12 Eiropas Parlamenta 2013. gada 12. jūnija rezolūcija par Eiropas demokrātijas nostiprināšanu 
turpmākajā ekonomikas un monetārajā savienībā, 11. punkts. 

13 Jean-Claude Juncker ciešā sadarbībā ar Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi un 
Martin Schulz “Piecu priekšsēdētāju ziņojums: Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības 
izveides pabeigšana”, Komisija, 2015. g., 18. lpp.  

14 Komisijas paziņojums “Turpmāki pasākumi ekonomiskās un monetārās savienības izveides 
pabeigšanai: ceļvedis”, COM(2017) 821 final.  
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priekšlikumu Padomes regulai, ar mērķi aizstāt ESM ar EMF15 (turpmāk tekstā – “Komisijas 

priekšlikums”), kas ietilptu ES tiesiskajā regulējumā.  

5. 2018. gada 19. jūnijā Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejas priekšsēdētājs 

lūdza ERP sniegt Eiropas Parlamentam “atzinumu par to, kā labāk veidot nākamā 

EMF kontroles mehānismu”, īpaši ņemot vērā “nākotnē sagaidāmās pārskatatbildības 

nepilnības un lai nodrošinātu pienācīgu revīzijas kārtību” (sk. I pielikumu). 

6. Vēl viens pamatojums šim argumentam atrodams INTOSAI Labas pārvaldības vadlīnijās, 

kur noteikts: “ja starptautiskās iestādes darbības joma vai struktūra fundamentāli mainās, ir 

rūpīgi jāapsver ārējās revīzijas kārtība, un tā vajadzības gadījumā ir jāatjaunina”16. 

7. ERP 2014. gada vispārējā stāvokļa apskatā par pārskatatbildību un revīzijas kārtību bija 

iezīmēti daži kritēriji, ko varētu izmantot publiskās pārskatatbildības un revīzijas 

novērtēšanai17, tostarp pārskatatbildībai vajadzīgās informācijas skaidrība un parlamentārā 

pārraudzība, ņemot vēra arī ārējās revīzijas atzinumu. 

VISPĀRĒJI KOMENTĀRI 

8. Atbilstoši ERP viedoklim, kas izklāstīts 2018. gada jūlijā publicētajā informatīvajā 

apskatā18 par Komisijas priekšlikumu attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 2021.–

2027. gadam, mēs esam gandarīti par Komisijas priekšlikuma mērķi integrēt ESM Eiropas 

Savienības regulējumā. ES politiku vajadzētu īstenot atbilstoši stabilam pārskatatbildības 

satvaram, kurā paredzēta arī parlamentārās uzraudzības funkcija, pamatojoties uz ārējās 

revīzijas atzinumu. Pārskatatbildības satvaram jābūt pamatā konsekventam visās ES politikas 

jomās, un ir jāizvairās no nepilnībām un pārklāšanās. Šajā ziņā Komisijas priekšlikums ir solis 

                                                      

15 Komisijas priekšlikums. 

16 INTOSAI Labas pārvaldības vadlīnijas. 9300. GOV “Starptautisko iestāžu ārējās revīzijas kārtības 
principi”, 2016. g., 1.3. princips.  

17 “Nepilnības, pārklāšanās un problēmas: ES pārskatatbildības un publiskā sektora revīzijas 
pasākumu vispārējā stāvokļa apskats”, ERP, 1. tabula, 13. lpp.  

18 Eiropas Revīzijas palātas informatīvais apskats “Komisijas priekšlikums attiecībā uz daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam”, 34. punkta pēdējais ievilkums. 
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pareizajā virzienā, lai gan vēl pastāv zināma neskaidrība attiecībā uz dažādu iesaistīto 

revidentu lomu un pilnvarām un ir jāatrisina daži trūkumi pārskatatbildības un revīzijas ķēdē. 

9. Šajā atzinumā ir izklāstīti ERP apsvērumi par ierosinātā EMF kā ES struktūras 

pārskatatbildību un ar to saistīto revīzijas kārtību. Pirmkārt, mēs esam analizējuši 

ESM pašreiz piemēroto kārtību, jo Komisijas priekšlikumā ir saglabāta liela daļa no 

ESM pašreizējā revīzijas un pārskatatbildības satvara. Otrkārt, esam izskatījuši Komisijas 

priekšlikumā ierosināto EMF revīzijas un pārskatatbildības kārtību un formulējuši ieteikumus, 

kuru ieviešana ļautu novērst apzinātās nepilnības. ESM un ESM Revidentu padomes atbildes 

ir iekļautas attiecīgi II un III pielikumā. 

10. Pēc Komisijas priekšlikuma publicēšanas ES vadītāji ir politiskā līmenī ieskicējuši 

ESM reformu divos posmos19. Pirmajā posmā līdz šā gada beigām tiktu definētas nostiprināta 

ESM galvenās iezīmes, tostarp iespējami turpmākie soļi ar mērķi nostiprināt mehānisma 

lomu un pārvaldību – tādējādi būtu risināti Komisijas 2017. gada decembra priekšlikumā 

iekļauti aspekti, tajā pašā laikā saglabājot ESM kā starpvaldību struktūru. Otrajā posmā ilgākā 

termiņā ESM dalībnieces valstis un ES varētu apsvērt ESM integrāciju ES tiesiskajā 

regulējumā. 

I DAĻA. EIROPAS STABILIZĀCIJAS MEHĀNISMS UN GALVENĀS AR REVĪZIJAS UN 

PĀRSKATATBILDĪBAS SATVARU SAISTĪTĀS PROBLĒMAS 

11. Šajā atzinuma daļā ir aplūkota ESM pašreizējā revīzijas un pārskatatbildības kārtība. 

ESM ir starptautiska finanšu iestāde (SFI). Tātad ir jāaplūko citu SFI revīzijas kārtība, kā arī 

Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (INTOSAI) attiecīgās labākās prakses 

vadlīnijas. 

                                                      

19 Eurozonas samita 2018. gada 29. jūnija paziņojums, EURO 502/18. Eurogrupas priekšsēdētāja 
Mário Centeno vēstule Eiropadomes priekšsēdētājam Donald Tusk. 
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ERP nav pilnvaru revidēt ESM, bet, ja tas tiktu pieprasīts, varētu šo darbu veikt 

12. ESM pašlaik ir Revidentu padome piecu cilvēku sastāvā20, kuras locekļus ieceļ pēc tam, 

kad kandidāti ir izvirzīti šādi: divus kandidātus izvirza ARI, divus – Valdes priekšsēdētājs – un 

vienu – ERP (Palātas pārstāvji var saglabāt vietu ESM Revidentu padomē pat pēc tam, kad ir 

beidzies ERP locekļa pilnvaru termiņš). Visiem Revidentu padomes locekļiem ir jānovērš 

interešu konflikts un jārīkojas neatkarīgi, un viņi nedrīkst prasīt vai pieņemt ārēju struktūru 

norādījumus. 

13. Saskaņā ar savām pilnvarām Revidentu padome veic šādus uzdevumus: “sagatavo 

neatkarīgas revīzijas (..) [un] pārbauda ESM kontus un darbības pārskatu un bilances 

pareizību”, ka arī “saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem revidē ESM pareizību, 

atbilstību, sniegumu un riska pārvaldību”21. Pašlaik Revidentu padomei palīdz dažādu 

ARI aktīvi nodarbinātais revīzijas personāls un ERP – darbinieki, kuri izmanto attiecīgos 

starptautiskos revīzijas standartus ikdienas pienākumu veikšanai. 

14. ESM vadība pamatā atskaitās Valdei. Mehānismam pašreiz nav oficiāli jāatskaitās ne 

Eiropas Parlamentam, ne valstu parlamentiem, lai gan rīkotājdirektors ierodas Eiropas 

Parlamentā vai valstu parlamentos pēc ielūguma. Revidentu padome parasti nepiedalās šajās 

sanāksmēs, lai gan šādai līdzdalībai nav ierobežojumu. Tāpat Revidentu padome varētu 

ierasties uz sanāksmēm pēc valstu parlamentu ielūguma. 

15. Pašlaik ERP nav tiesību revidēt ESM. Pat gadījumā, ja ESM turpina darboties kā 

starpvaldību struktūra, ir jomas, kurās ERP varētu iesaistīties revīzijas un pārskatatbildības 

satvarā. Judikatūrā ir pierādījies, ka dalībvalstis var uzticēt ERP uzdevumus ārpus ES tiesību 

sistēmas ar šādiem nosacījumiem:  

                                                      

20 ESM Revidentu padomes noteikumi ir izklāstīti ESM dibināšanas līguma (turpmāk tekstā – 
“Līgums”) 30. pantā un ESM Statūtu 24. pantā. Revidentu padomes locekļus ieceļ Valde, 
pamatojoties uz Līguma 30. panta 1. punktu un ESM Statūtu 24. panta 1. punktu. 

21 ESM dibināšanas līgums, 30. panta 3. un 4. punkts, un ESM Statūti, 24. panta 4. punkts.  
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i) jomas, kurās dalībvalstis piešķir pilnvaras ERP nav ES ekskluzīvā kompetencē22, 

ii) attiecīgie uzdevumi ir atbilstoši LESD, 

iii) šie uzdevumi būtiski nemaina pilnvaras, kas ERP ir piešķirtas saskaņā ar LES un 

LESD23, 

iv) pēc ERP ieskatiem šie uzdevumi ir piemēroti un vēlami un ir vērts tos pildīt. 

16. Lai pielīdzinātu ESM pārskatatbildības kārtību tai kārtībai, kādu piemēro citām 

ES struktūrām, un lai palīdzētu sagatavoties ESM vēlākai integrācijai ES regulējumā, ESM, 

vienojoties ar ERP, varētu piešķirt ERP pilnvaras saistībā ar dažiem ESM ārējās revīzijas 

aspektiem, piemēram, saistībā ar lietderības vai atbilstības revīziju darbu. 

Revidentu padomes locekļu pilnvaru termiņi ir īsi 

17. Revidentu padomes sastāvs ir pilnībā ārējs, un šīs padomes locekļi netiek iecelti no paša 

ESM Direktoru padomes. Līdzīga kārtība ir arī citās starptautiskajās finanšu iestādēs, tostarp 

Eiropas Investīciju bankā un Starptautiskajā Valūtas fondā. Citādi ir Āzijas Attīstības bankā un 

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā, kur ir izveidotas revīzijas komitejas, kuru 

locekļus ieceļ no šo pašu iestāžu direktoru padomēm.  

18. Revidentu padomes locekļu pilnvaru termiņš ir trīs gadi, un termiņu nevar pagarināt. 

Katra locekļa termiņš beidzas citā laikā, kad arī notiek locekļa nomaiņa. Trīs gadu termiņš ir 

samērā īss laika posms salīdzinājumā ar līdzīgām iestādēm, piemēram, EIB Revīzijas komitejā 

pilnvaru termiņš ir nepagarināmi seši gadi. ESM Revidentu padomes locekļu termiņi ir vieni 

no īsākajiem, ja skatās rekomendācijas, kas dotas attiecīgajā INTOSAI labas pārvaldības 

vadlīnijā, kurā noteikts: “piemērots termiņš būtu vismaz trīs vai četri gadi, savukārt 

                                                      

22 Attiecībā uz ESM Eiropas Savienības Tiesa ir noteikusi, ka mehānisma darbības ir daļa no 
ekonomikas politikas, kurā Savienībai nav ekskluzīva kompetence (sk. Pringle lietas 
160. punktu). 

23 Piemēram, pilnvaras būtiski mainītos, ja dalībvalstu uzticētie uzdevumi ierobežotu 
ERP neatkarību vai ja ERP uzticētā loma pilnībā atšķirtos no lomas, kas tai dota saskaņā ar 
ES tiesību aktiem. 
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maksimālais – seši gadi”24. Tātad Revidentu padomes locekļu termiņi sakrīt tikai īsu laika 

brīdi, tāpēc ir grūti nodrošināt darbības nepārtrauktību un uzņemties uzdevumus, kuru 

izpilde varētu ilgt vairākus gadus. Piemēram, saskaņā ar tagad piemēroto kārtību visi 

pašreizējie locekļi ir sākuši savus pilnvaru termiņus 14 mēnešu laikā, sākot ar 2015. gada 

oktobri, tātad iepriekšējā padome šo mēnešu laikā ir tikusi pilnībā nomainīta. Ja būtu 

vēlēšanās pagarināt Revidentu padomes locekļu standarta pilnvaru termiņu, tad būtu jāgroza 

ESM Statūtu 24. panta 1. punkts, kam vajadzīgs Valdes apstiprinājums. 

1. ieteikums 

Lai nodrošinātu Revidentu padomes darbības nepārtrauktību, ESM Valdei jāapsver ESM Statūtu 

24. panta 1. punkta grozīšana, paredzot vai nu Revidentu padomes locekļu garāku pilnvaru termiņu, 

vai arī iespēju viņiem šo amatu ieņemt atkārtoti vēl uz otru termiņa laiku. 

Revidentu padome paziņo revīzijas konstatējumus ļoti ierobežotā mērā 

19. Tātad Revidentu padome “pārbauda ESM kontus un darbības pārskatu un bilances 

pareizību”25 divos veidos: sagatavojot gada pārskatu un pievienojot ESM finanšu pārskatiem 

īsu priekšsēdētāja paziņojumu. Revidentu padomes gada pārskats ir adresēts Valdes 

locekļiem, kuri savukārt atskaitās savas valsts parlamentam kā attiecīgas valsts valdības 

pārstāvji. Revidentu padomes gada pārskatu attiecīgais Valdes loceklis iesniedz arī savas 

valstu parlamentam, un tas tiek iesniegts arī Eiropas Parlamentam informācijai. 

20. Gada pārskatā ir aprakstītas Revidentu padomes darbības un uzskaitītas veiktā revīzijas 

darba tēmas. Taču gada pārskatā nav doti revīzijas konstatējumi vai ieteikumi, tātad tie 

netiek publiskoti26, 27. Revidentu padomes prakse nesaskan ar principiem, kas norādīti 

                                                      

24 INTOSAI Labas pārvaldības vadlīnijas. 9300. GOV “Starptautisko iestāžu ārējās revīzijas kārtības 
principi”, 2016. g., 2.4. princips.  

25 ESM Līgums, 30. panta 3. un 4. punkts. 

26 Revidentu padome ir mūs informējusi, ka tā iesniedz revīziju konstatējumus un ieteikumus 
ESM vadībai un Direktoru padomes Riska komitejai. Tomēr jaunākajā gada ziņojumā nav dota 
informācija par šo procesu. 

27 Revidentu padome ir mūs informējusi, ka tā regulāri rīko apspriedes ar ESM augstāko vadību, 
kurās izskata finanšu pārskatu un attiecīgo kontroles mehānismu integritāti un piemērotību un 
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attiecīgajā INTOSAI Labas pārvaldības vadlīnijā, kurā noteikts, ka ārējās revīzijas ziņojumiem 

ir jābūt publiskiem un atkāpšanās no šā principa ir jāpamato ar skaidriem kritērijiem28.  

21. Vēl viens Revidentu padomes publiski pieejams dokuments ir īss paziņojums, kuru 

publicē kopā ar ESM gada pārskatu, finanšu pārskatiem un privātā revīzijas uzņēmuma 

ziņojumu. Revidentu padome ir mūs informējusi, ka tā sagatavo šo paziņojumu pēc tam, kad 

ir iepazinusies ar privātā revīzijas uzņēmuma ziņojumu. Šajā paziņojumā ir aprakstītas 

Revidentu padomes pilnvaras un darbības, un noslēgumā ir pievienots šāds teksts: 

“Revidentu padome atzīmē, ka, ciktāl tā var spriest, tās uzmanības lokā nav nonākuši būtiski 

jautājumi, kas neļautu ieteikt Valdei apstiprināt ESM finanšu pārskatus par 2017. gada 

31. decembrī noslēgto gadu”29. 

22. Šā Revidentu padomes paziņojuma forma nav kategoriska, un nav skaidrs, vai tiešām 

tiek ieteikta finanšu pārskatu apstiprināšana30. Jebkurā gadījumā, pat ja pārskatu 

apstiprināšana tiek ieteikta, tas nav apgalvojums par darbības pārskatu un bilances pareizību, 

kā tas prasīts ESM līgumā (sk. 13. punktu).  

23. ESM Revidentu padomes ziņošanas kārtība nesaskan ar attiecīgo principu, proti, ka 

ārējam revidentam jāsniedz atzinums par to, vai “finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos ir 

sagatavoti saskaņā ar piemērojamajiem finanšu pārskatu sagatavošanas noteikumiem”31.  

                                                      

pienācīgos gadījumos lūdz izdarīt izmaiņas finanšu pārskatu projektā un ieviest uzlabojumus 
sniegtajā informācijā un pārskatu skaidrojumos. 

28 INTOSAI Labas pārvaldības vadlīnijas. 9300. GOV “Starptautisko iestāžu ārējās revīzijas kārtības 
principi”, 2016. g., 6.4. princips: “Lai nostiprinātu pārredzamību un pārskatatbildību, visiem 
ārējās revīzijas ziņojumiem, kurus iesniedz vadībai, jābūt publiski pieejamiem. Izņēmumi 
jāpamato ar skaidriem un atbilstošiem kritērijiem attiecībā uz klasificētu un konfidenciālu 
informāciju.” 

29 ESM 2017. gada pārskats, 2018. g., 115. lpp. 

30 ESM 2017. gada pārskats, 2018. g., 111. lpp. Privātā revīzijas uzņēmuma ziņojums par ESM šajā 
ziņā ir nepārprotams, jo par 2017. gadu ir iekļauts šāds formulējums: “Mēs uzskatām, ka 
pievienotie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par revidētās struktūras 
finanšu stāvokli”.  

31 INTOSAI. 200. ISSAI “Finanšu revīzijas pamatprincipi”, 2013. g., 16. punkts.  
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24. Salīdzinājumam, ERP īpašajos gada ziņojumos parasti ir iekļauts skaidrs spriedums par 

revidētās struktūras pārskatiem, piemēram, “Mēs uzskatām, ka attiecīgā gada pārskatiem 

pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi”. 

25. Līdzīgi, Eiropas Investīciju bankas (EIB) Revīzijas komitejas gada pārskatā ir iekļautas 

sīkākas ziņas par revīziju konstatējumiem un ir sniegts apgalvojums par pārskatu likumību un 

pareizību. EIB Statūti šajā ziņā nav visai konkrēti, tomēr Revīzijas komitejai ir uzdots 

“apstiprināt, ka finanšu pārskati (..) sniedz patiesu priekšstatu par Bankas finanšu stāvokli”32. 

2. ieteikums 

Lai nostiprinātu pārredzamību un sniegtu lielāku skaidrību ārējām ieinteresētajām personām par 

pārskatu likumību un pareizību, Revidentu padomei jāsniedz 

a) sīkākas ziņas par savu revīzijas ziņojumu un konstatējumu būtību un gadījumos, kad netiek 

izpausta konfidenciāla vai cita sensitīva informācija, tas ir jāpamato ar skaidriem kritērijiem;  

b) skaidrs apgalvojums par ESM darbības pārskatu un bilances pareizību; 

c) novērtējums par to, vai ESM finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par 

ESM finanšu stāvokli. 

ESM darbības rezultāti tiek revidēti un novērtēti ierobežotā mērā 

26. Oficiāli Revidentu padomei ir piešķirtas lietderības revīzijas pilnvaras33. Tomēr līdz šim 

pārsvars Revidentu padomes ziņojumos aprakstīto revīziju ir bijušas finanšu un atbilstības 

revīzijas, lai gan pēdējos gados vairāk ir aprakstīts arī lietderības revīzijas darbs. 

                                                      

32 Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, 5. protokols par Eiropas Investīciju 
bankas statūtiem, 12. panta 3. punkts (OV C 202, 7.6.2016., 251. lpp.).  

33 ESM Statūtu 24. panta 4. punktā ir noteikts, ka Revidentu padome “(..) saskaņā ar 
starptautiskajiem revīzijas standartiem revidē EMF pareizību, atbilstību, sniegumu un riska 
pārvaldību”. INTOSAI izdotajā standartā 3000. ISSAI “Lietderības revīzijas standarts” (17. punkts) 
ir noteikts: “Lietderības revīzija tiek definēta kā neatkarīga, objektīva un uzticama pārbaude par 
to, vai publiski uzņēmumi, sistēmas, darbības, programmas, pasākumi vai organizācijas darbojas 
saskaņā ar saimnieciskuma, lietderības un/vai efektivitātes principiem un vai būtu iespējami 
uzlabojumi”. 
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27. Turklāt ESM nav paredzēta pastāvīga politikas un programmu novērtēšanas funkcija – 

ne iekšēja, ne ārēja. Taču 2016. gadā mehānisms pasūtīja novērtējuma ziņojumu par 

ESM finansiālo palīdzību, kuru publicēja 2017. gadā un kurš aptvēra politiku attiecībā uz 

aizdevumiem piecām programmas valstīm: Īrijai, Portugālei, Spānijai, Kiprai un Grieķijai34. 

28. Salīdzinājumam, kopš 2001. gada Starptautiskajam Valūtas fondam ir Neatkarīgais 

novērtēšanas birojs, kurš objektīvi un neatkarīgi novērtē saistībā ar Starptautiskā Valūtas 

fonda pilnvarām nozīmīgus jautājumus. Arī Āzijas Attīstības bankai un Eiropas 

Rekonstrukcijas un attīstības bankai ir iekšējās novērtēšanas struktūrvienības, kaut arī tās 

darbojas ārpus regulārās ziņošanas kārtības. 

29. Ja ERP piešķirtu tādas pilnvaras, tā varētu veikt ESM lietderības revīzijas. Šis darbs būtu 

papildinošs vai noritētu paralēli ESM pildītajai novērtēšanas funkcijai, kurai varētu būt 

atšķirīgi mērķi un pieejas. ERP juridiski ir iespējams veikt ESM lietderības revīzijas nolūkā 

uzlabot Eiropas ekonomikas pārvaldības satvara vispārējo pārskatatbildību. Tas saskanētu ar 

ERP pašreizējo darba programmu, kas aptver arī tādu ES struktūru darbības rezultātu 

novērtēšanu, kuru darbības ir tādas, kas papildina ESM darbības. 

3. ieteikums 

Lai nostiprinātu ESM darbības rezultātu revīziju un novērtēšanu,  

a) ESM jāizstrādā iekšējas novērtēšanas funkcija, ar kuru novērtēt mehānismam uzticētos 

uzdevumus un ziņot ārējām personām par šo uzdevumu efektivitāti saskaņā ar līdzīgu iestāžu 

praksi; 

b) ESM varētu piešķirt ERP attiecīgas pilnvaras, lai risinātu apzināto ārējas lietderības revīzijas 

iztrūkumu.  

                                                      

34 ESM dokuments “Eiropas Finanšu stabilitātes instruments/ ESM finansiālās palīdzības 
novērtējuma ziņojums”, 2017. g. 
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II DAĻA. IEROSINĀTAIS EIROPAS MONETĀRAIS FONDS UN GALVENĀS AR REVĪZIJAS UN 

PĀRSKATATBILDĪBAS SATVARU SAISTĪTĀS PROBLĒMAS 

30. Šajā atzinuma daļā ir analizēts Komisijas priekšlikums atbilstoši 5. punktā minētajam 

Parlamenta Budžeta kontroles komitejas lūgumam sniegt atzinumu.  

Ierosinātās ESM revīzijas satvara izmaiņas  

31. Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu EMF saglabātu ESM ārējās revīzijas satvara galvenās 

iezīmes (aprakstītas I daļā). Priekšlikumā ir nedaudz izvērstāk paskaidrota Revidentu 

padomes loma, daļēji tādējādi, ka tiek iekļauti daži pašreizējo ESM Statūtu elementi35. 

ERP kā EMF ārējā revidenta loma nav skaidra 

32. ESM pienākumos pašlaik ietilpst stabilizācijas atbalsta sniegšana dalībniecēm valstīm, 

bet tajos neietilpst politikas nosacījumu apspriešana saistībā ar finansiālās palīdzības 

programmu saņemšanu. Komisijas priekšlikumā ir ierosināts piešķirt EMF lielāku lomu 

programmu nosacījumu izstrādē sadarbībā ar Komisiju un saziņā ar Eiropas Centrālo banku36. 

33. ERP ir pilnas revīzijas tiesības attiecībā uz Komisijas iesaistīšanos šajā politikas izstrādē 

un īstenošanā, bet priekšlikumā nav noteikts, kā šajā kontekstā ERP varēs īstenot savas 

tiesības attiecībā pret EMF. Tiesību skaidra noteikšana šajā gadījumā ļautu novērst iespējamo 

neskaidrību par ERP lomu. 

34. Komisijas priekšlikumā ir paredzēts, ka EMF būtu integrēts ES regulējumā atbilstoši 

LESD 352. pantam. EMF izveidotu saskaņā ar Savienības tiesību aktiem kā Savienības 

struktūru ar juridiskas personas statusu37. Šādos apstākļos ERP būtu pilnas revīzijas tiesības 

                                                      

35 Komisijas priekšlikums, Pielikums, 35. panta 1. un 3. punkts. Cita starpā ir skaidrāk noteiktas 
locekļu atlases procedūras un ir noteikts priekšsēdētāja ievēlēšanas process, kā arī 
nepieciešamība Revidentu padomes locekļiem novērst interešu konfliktu. Ir arī labāk definēts 
Revidentu padomes uzdevumu tvērums, kurā tagad ir iekļauts noteikums, ka Revidentu padome 
“(..) saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem revidē EMF pareizību, atbilstību, 
sniegumu un riska pārvaldību”.  

36 Komisijas priekšlikums, Pielikums, 13. panta 3. punkts.  

37 Komisijas priekšlikums, 17. apsvērums.  
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pār EMF saskaņā ar LESD 287. pantu, ar kuru ERP ir dotas pilnvaras darboties kā ES iestāžu, 

struktūru un aģentūru ārējam revidentam, ja vien to neliedz attiecīgie izveides akti. Komisijas 

priekšlikumā šāds liegums nav iekļauts. Gluži pretēji, 64. apsvērumā ir atzītas ERP revīzijas 

pilnvaras, ko tā var īstenot atbilstoši LESD 287. pantam. Šī atsauce automātiski nozīmē, ka 

ERP atbildētu par EMF finanšu, atbilstības un lietderības revīziju veikšanu.  

35. Tomēr Komisijas priekšlikumā šajā ziņā ir nopietns trūkums, jo nav noteikta 

ERP praktiskā loma. Priekšlikumā ir noprotams, ka EMF finanšu revīziju veiks no starptautiski 

atzītiem revīzijas uzņēmumiem izraudzīti privāti revidenti un ka EMF pareizību, atbilstību, 

sniegumu un riska pārvaldību revidēs Revidentu padome. Tātad var izsecināt, ka saskaņā ar 

šādu kārtību ārējās revīzijas pilnvaras netiktu uzticētas ERP, bet gan citām struktūrām. 

Parasti ir jāizvairās no dubultām vai vairākkārtīgām ārējās revīzijas pilnvarām, kam ir labi 

saprotams iemesls, proti, varētu tikt izstrādāti pretrunīgi revīzijas atzinumi un dažādu ārējās 

revīzijas struktūru darbs būtu divkāršs vai pārklātos. 

36. Turklāt šādu dažādu revīzijas kārtību ieviešana radītu nenoteiktību un to pat varētu 

interpretēt kā ERP revīzijas pilnvaru ierobežošanu, kaut arī 64. apsvērumā ir pausts nolūks 

piešķirt ERP pilnas revīzijas tiesības pār EMF. ESM vadība ierosina integrēt ESM Eiropas 

Savienības tiesiskajā regulējumā līdzīgā veidā, kā tas ir atrisināts EIB gadījumā, t. i., grozot 

ES līguma satvaru. Pašlaik attiecībā uz EIB Eiropas Revīzijas palātai ir revīzijas tiesības tikai 

pār noteiktām programmām, kuras finansē no ES budžeta un kuras izpilda EIB. Pārējā 

EIB revīzijas sistēma ir noteikta LESD 5. protokolā. Ja ESM vēlētos piemērot līdzīgu pieeju, 

ERP būtu liegts veikt efektīvas ESM revīzijas. 

37. Turpretim, ja ERP tiktu piešķirtas skaidri definētas ārējās revīzijas pilnvaras, tas būtu 

visvienkāršāk procedurālā ziņā un visvairāk atbilstu pašreizējai pārskatatbildības kārtībai, 

kādu piemēro ES finanšu un ekonomikas pārvaldībai. Tajā pašā laikā būtu iespējams izmantot 

citu revidentu darbu publisku revīzijas atzinumu formulēšanā. ERP jau katru gadu izstrādā 

apmēram 50 īpašos gada ziņojumus par ES aģentūru un struktūru darbībām. Vairākumā 

gadījumu saskaņā ar noteikumiem daļa no ERP darba ir ārēju revidentu darba izskatīšana un 

atkārtošana pārbaudes nolūkā. Konkrēti EMF gadījumā, ņemot vērā to, ka ir vajadzīga īpaša 

revidentu pārliecības sniegšana attiecībā uz mehānisma spēju piesaistīt finansējumu tirgos, 
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mēs uzskatām, ka šāda veida pārliecība ir vajadzīga un papildinātu to pārliecību, ko sniedz 

publiskā sektora revidenti, kuru primārais uzdevums ir gādāt par publisko pārskatatbildību.  

38. Kad ESM integrēs ES regulējumā, ERP uzņemsies un īstenos pilnas revīzijas tiesības 

saskaņā ar LESD 287. pantu. Ja ESM dalībnieces valstis vēlēsies saglabāt ārēju iesaisti 

EMF revīzijas struktūrā, EMF varētu saglabāt komiteju ar ārējiem locekļiem, kas sniegtu 

vadlīnijas un/vai pārraudzītu EMF iekšējās revīzijas procesus. Taču ERP nevarēs izvirzīt locekli 

šādā komitejā, jo tas būtu pretrunā ERP uzdevumam – īstenot ārējās revīzijas pilnvaras. 

4. ieteikums 

Lai novērstu neskaidrību attiecībā uz ERP lomu un dārgi izmaksājošu dubultdarbu,  

a) EMF leģislatīvā pamata galvenajā tekstā nepārprotamā veidā jānosaka ERP kā EMF neatkarīga 

ārējā revidenta loma tā, lai būtu skaidrs, ka privātu revīzijas uzņēmumu veikums un cits revīzijas 

darbs būtu papildinājums ERP darbam, 

b) EMF leģislatīvajā pamatā jānosaka, ka līgumos, ko slēdz ar privātiem revidentiem, ir jāiekļauj 

attiecīgi noteikumi, kas nodrošinātu Eiropas Revīzijas palātai pilnīgu piekļuvi šo revidentu darba 

dokumentiem nolūkā nepieciešamības gadījumā šo darbu pārskatīt un paļauties uz to. 

Parlamentam uzticētā pārraudzība nav definēta tā, lai balstītos uz revīzijas atzinumu 

39. Komisijas priekšlikumā ir paredzēts Padomei un Parlamentam piešķirt lielāku lomu 

attiecībā uz EMF nekā tas ir pašlaik attiecībā uz ESM. Priekšlikuma 5. pantā ir noteikts, ka 

EMF iesniegs Parlamentam un Padomei ziņojumu par uzdevumu izpildi, kā arī gada pārskatus 

un finanšu pārskatus. Pēc tam Parlaments, pamatojoties uz šiem dokumentiem, var rīkot 

vispārēju apspriešanu. Arī rīkotājdirektoram ir jāiesniedz Parlamentam ziņojums par 

EMF uzdevumu izpildi un jārīko konfidenciāla mutiska apspriešana aiz slēgtām durvīm ar 

kompetento komiteju priekšsēdētājiem un viņu vietniekiem. 

40. Tas būtu uzlabojums salīdzinājumā ar pašreizējo stāvokli, kad ESM rīkotājdirektors 

Parlamentā ierodas tikai pēc savas iniciatīvas. Līdz šim oficiāli nav izskatīta iespēja šajā 

viedokļu apmaiņā ar ESM ņemt vērā ārējās revīzijas atzinumus. 
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41. Ierosinātā EMF parlamentārā pārraudzība neparedz, ka Parlaments ņemtu vērā revīzijas 

ziņojumus. Tā kā EMF darbotos ārpus ES budžeta (sk. 2. punktu), uz to neattiektos Finanšu 

regulas darbības joma un budžeta izpildes apstiprināšanas noteikumi. Tomēr vairāku citu 

pašfinansējošu struktūru izveides aktos (šādas struktūras ir: ES Intelektuālā īpašuma birojs, 

Kopienas Augu šķirņu birojs un Vienotā noregulējuma valde) ir iestrādāti budžeta izpildes 

apstiprināšanas noteikumi.  

42. Mūsu viedoklis ir izklāstīts vispārējā stāvokļa apskatā par pārskatatbildības un revīzijas 

nepilnībām38, proti, lai gan šo struktūru ieņēmumi nenāk no ES budžeta, tie rodas no 

publiskās varas īstenošanas ES līmenī un to izlietojumam ir tāda pati iedaba kā citu 

ES līdzekļu izlietojumam. Tātad nav būtiska iemesla uzskatīt, ka EMF ieņēmumi ir citādi nekā 

no ES budžeta finansētu struktūru ieņēmumi, un tas ir nopietns trūkums ierosinātajā 

pārskatatbildības kārtībā, ka nav stabilu noteikumu par parlamentāro pārraudzību un 

EMF finansiālo, atbilstības un lietderības pienākumu izpildes apstiprināšanu. 

43. Komisijas priekšlikumā nav paredzēts, ka Parlaments EMF budžeta izpildes 

apstiprināšanas procedūrā izskata ERP revīzijas ziņojumus. Ziņojumu izskatīšana atbilstu 

praksei, kas noteikta LESD 319. pantā. Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā būtu 

jāņem vērā ERP ticamības deklarācija par EMF gada pārskatu ticamību un pakārtoto darījumu 

likumību un pareizību. Šajā procedūrā būtu jāņem vērā arī ERP lietderības revīziju 

konstatējumi par EMF.  

5. ieteikums 

Kad ESM būs integrēts ES tiesiskajā regulējumā, izveidojot EMF, nolūkā nostiprināt revīzijas nozīmi 

saistībā ar pārskatatbildību un demokrātisko pārraudzību, ERP ir jāpiešķir skaidra un oficiāla loma 

EMF budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā.  

                                                      

38 ERP dokuments “Nepilnības, pārklāšanās un problēmas: ES pārskatatbildības un publiskā sektora 
revīzijas pasākumu vispārējā stāvokļa apskats”, 84. punkts.  
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Šo atzinumu 2018. gada 18. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru 

vada Revīzijas palātas loceklis Neven MATES. 

 Revīzijas palātas vārdā – 

 

 

 priekšsēdētājs 

 Klaus-Heiner LEHNE 
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I PIELIKUMS 

Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejas lūgums sniegt atzinumu 

 
 
 
Budžeta kontroles komitejas 
priekšsēdētāja 
 
ERP priekšsēdētājam Klaus-Heiner LEHNE 
Eiropas Revīzijas palāta 
12, rue Alcide de Gasperi, 
Luksemburga 
L-1615 
 
 
D 310 044  19.6.2018. 
 

 

A. god. Lēnes kungs! 

 

Kā Jūs to zināt, Eiropas Komisija 2017. gada decembrī nāca klajā ar priekšlikumu Padomes regulai par 

Eiropas Monetārā fonda izveidi (saskaņā ar LESD 352. pantu). Šī ir viena no iniciatīvām, kuras bija 

paredzētas Komisijas paziņojumā “Turpmāki pasākumi ekonomiskās un monetārās savienības 

izveides pabeigšanai”. 

 

Priekšlikumā ir plānots, ka EMF nomainītu Eiropas Stabilizācijas mehānismu un turpinātu tā darbu kā 

atšķirīga juridiska vienība Savienības tiesību sistēmā. Ja runa ir par jaunas ES struktūras izveidošanu 

Savienības ietvaros, ārkārtīgi svarīgi ir apsvērt problēmas saistībā ar ES demokrātisko 

pārskatatbildību, revīziju un darbību efektivitāti. 

 

Nolūkā novērst iespējamas pārskatatbildības nepilnības un nodrošināt pienācīgu revīzijas kārtību, es 

augstu novērtētu Budžeta kontroles komitejas vārdā, ja Palāta izstrādātu Parlamentam atzinumu par 

labāko veidu, kādā pēc iespējas drīz un vispiemērotākajā formātā organizēt dibināmā EMF kontroles 

mehānismu. 

 



 2 

 

Gaidīšu Jūsu atbildi un vēlreiz pateicos par kvalitatīvo sadarbību! 

Ar cieņu 

 

Dr Inge Gräsle 
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II PIELIKUMS 

ESM atbilde 

 
 
 
Alex Brenninkmeijer  
Eiropas Revīzijas palāta  
12, rue Alcide de Gasperi  
L-1615 Luksemburga  

 

Luksemburgā, 2018. gada 24. septembrī 

 

A. god. Brenninkmaijera kungs! 

 

Paldies par to, ka esat nosūtījuši ESM Eiropas Revīzijas palātas (ERP) atzinumu par apsvērumiem par 
revīziju un pārskatatbildību saistībā ar Komisijas 2017. gada 6. decembra priekšlikumu izveidot 
Eiropas Monetāro fondu (EMF).  

Mēs saprotam, ka ERP sniegtais atzinums ir atbilde uz Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles 
komitejas priekšsēdētājas 2018. gada 19. jūnija lūgumu. Piekrītam Budžeta kontroles komitejas 
nostājai, ka publisko iestāžu pārskatatbildība, revīzija un darbību efektivitāte ir ārkārtīgi svarīgi 
jautājumi.  

Šajā saistībā es vēlētos arī atgādināt par Europgrupas priekšsēdētāja un ESM Valdes priekšsēdētāja 
Mário Centeno 2018. gada 25. jūnija vēstuli priekšsēdētājam Donald Tusk. Šajā vēstulē viņš norāda: 
“Ilgākā termiņā vadītāji varētu nolemt iekļaut ESM Eiropas Savienības regulējumā, saglabājot 
ESM pārvaldības galvenās iezīmes”.  

Pakāpeniski lielākā daļa ESM akcionāru atbalsta ESM integrāciju ES tiesiskajā regulējumā ar 
nosacījumu, kas tas notiktu primāro tiesību ietvaros un līdzīgi kā ar Eiropas Investīciju banku (EIB). 
EIB ir Eiropas Savienības struktūra pati ar savu kapitālu. Tai ir finansiāla autonomija un pašai savas 
lēmumpieņēmējas struktūras. Kā norāda Mário Centeno, šo risinājumu var īstenot tikai ilgtermiņā. Ir 
būtiski svarīgi, lai ESM revīzijas kārtība nākotnē neradītu dubultu revīzijas darbu un arī turpmāk 
atbilstu kapitāla tirgus investoru gaidām. 

Tajā pašā laikā Jūsu atzinumā ir vairāki ieteikumi attiecībā uz ESM pašreizējo revīzijas un 
pārskatatbildības kārtību, daži no tiem – attiecībā uz Revidentu padomes darbu. Būdami ESM vadībā 
mēs pilnībā respektējam Revidentu padomes neatkarību un nevaram izteikt viedokli par viņu darba 
metodēm un ziņojumu tvērumu. Kā saprotam, Revidentu padome izteiks arī savus apsvērumus par 
Jūsu atzinumu.  
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Vēlamies atkārtot ESM locekļu uzskatu, ka ESM pašreizējā revīzijas kārtība saskan ar starptautisko 
finanšu iestāžu labāko praksi.  

• ESM revīzijas kārtību noteica ESM locekļi pēc konsultēšanās ar valstu augstākajām revīzijas 
iestādēm un ERP. Tā rezultātā Revidentu padomi izveidoja kā ESM neatkarīgu pārraudzības 
struktūru, kuru ieceļ ESM Valde un kura atskaitās tieši Valdei. Revidentu padomei ir visaptverošas 
revīzijas pilnvaras, kas aptver visus publiskās revīzijas aspektus, t. i., finanšu, atbilstības un 
lietderības revīziju, kā tas noteikts ESM Līguma 30. panta 3. punktā un ESM Statūtu 24. panta 
4. punktā. Šajā ziņā nesenā organizācijas “Transparency International” ziņojumā par ESM ir 
uzteikta ESM “pasaules līmeņa revīzijas kārtība”.  
 

• ERP jau ir svarīga loma ESM revīzijas kārtībā, jo viens no Revidentu padomes locekļiem ir 
ERP izvirzīts. Turklāt ERP darbinieki bieži tiek pieaicināti kā konkrētu jautājumu speciālisti, kurus 
Revidentu padome ieceļ, lai saņemtu atbalstu ESM neatkarīgo revīziju veikšanā saskaņā ar 
ESM Statūtu 24. panta 5. punktu. ERP un Eiropas Parlaments oficiāli saņem ESM gada pārskatu un 
Revidentu padomes gada pārskatu, un tas nostiprina ESM darbību pārredzamību un 
pārskatatbildību.  
 

• ESM pārskatus katru gadu atbilstoši vispārpieņemtiem revīzijas standartiem revidē neatkarīgi 
ārēji revidenti. Neatkarīgos ārējos revidentus “apstiprina un uz tiem attiecas publiskā 
pārraudzība saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maijā 
Direktīvu 2006/43/EK”, kā norādīts ESM Statūtu 22. punktā. Savukārt Revidentu padome 
pārrauga ārējo revidentu darbu un viņu ziņojumu par ESM finanšu pārskatiem, un tas dod 
papildu pārliecību ESM locekļiem par ESM darbības pārskatiem un bilanci.  
 

• Visbeidzot, mēs ņemam vērā, ka Jūs iesakāt ESM ieviest iekšējās novērtēšanas funkciju. 
2016. gada septembrī Valde iecēla augsta līmeņa neatkarīgu novērtētāju Eiropas Finanšu 
stabilitātes instrumenta un ESM finansiālās palīdzības būtiskuma, efektivitātes un lietderības 
novērtēšanai. Sagatavoto novērtējuma ziņojumu iesniedza Valdei, un tas ir pieejams plašākai 
sabiedrībai ESM tīmekļa vietnē. Tā kā ESM ir maza struktūra un līdz šim ir īstenots tikai neliels 
skaits finansiālās palīdzības programmu, pastāvīgas ESM novērtēšanas funkcijas izveidošana 
pašreiz nebūtu lietderīga. To varētu apsvērt nākotnē, ja ESM turpinās attīstīties. Pagaidām 
pārņemsim novērtēšanas prakses pieredzi no mums līdzīgām iestādēm. Novērtēšanas grupa ir 
cieši sadarbojusies ar SVF un EIB Neatkarīgā novērtēšanas biroja speciālistiem, lai izstrādātu 
iepriekš minētās pirmās novērtēšanas metodoloģiju.  

 
Runājot par vispārīgākiem jautājumiem, papildus ESM pamatīgajai revīzijas kārtībai ESM locekļi ir 
ieviesuši arī spēcīgus pārvaldības un pārskatatbildības mehānismus. ESM lēmumiem ir jāsaņem 
ESM pārvaldības struktūru apstiprinājums, turklāt lēmumu pieņemšanā var iesaistīties valstu 
parlamenti. Faktiski ESM parlamentārā pārraudzība valstu līmenī ir daudz pamatīgāka nekā līdzīgām 
iestādēm (piem., SVF lēmumus par aizdevumiem neizskata SVF dalībnieču valstu parlamenti). 
ESM Valdes locekļi vēršas savas valsts parlamentā, lai skaidrotu lēmumus par ESM darbībām un 
saņemtu pilnvaras to apstiprināšanai. Atsaucoties uz ielūgumiem, ESM rīkotājdirektors un augstākās 
amatpersonas ierodas valstu parlamentos, lai stāstītu par ESM darbībām un, vajadzības gadījumā, 
sniegtu paskaidrojumus.  
 
ESM proaktīvi sadarbojas arī ar Eiropas Parlamentu. Kopš 2013. gada ESM rīkotājdirektors ir 
brīvprātīgi piedalījies Ekonomikas un monetārās komitejas sēdēs. ESM kontaktējas ar Eiropas 
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Parlamentu arī daudzos citos gadījumos: Priekšsēdētāju konferencē un atsevišķās parlamentārās 
grupās vai ar atsevišķiem deputātiem. Kā nākamais solis ir paredzēts izpētīt, vai ESM varētu noslēgt 
ar Eiropas Parlamentu saprašanās memorandu, kas varētu kalpot par pamatu regulārākiem 
ziņojumiem.  
 
Noslēgumā vēlētos vēlreiz pateikties, ka nosūtījāt mums gatavoto atzinumu, un ticu, ka šī vēstule būs 
nozīmīgs ieguldījums diskusijā. ESM būs vienmēr gatava turpmākam dialogam ar Jums par 
ESM revīzijas un pārskatatbildības kārtību nākotnē, kad būs lielāka skaidrība par to, kā ESM varētu 
integrēt ES regulējumā.  

 

 

Ar cieņu  

 

Kalin Anev Janse 

ģenerālsekretārs 

Valdes loceklis  
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III PIELIKUMS 

III pielikums. ESM Revidentu padomes atbilde 

 
 

Luksemburgā, 2018. gada 24. septembrī 

Alex Brenninkmeijer  
Eiropas Revīzijas palāta  
12, rue Alcide de Gasperi  
L-1615 Luksemburga  
 

 

God. Brenninkmaijera kungs! 

Paldies, ka esat nosūtījuši Revidentu padomei Eiropas Revīzijas palātas atzinumu “Apsvērumi par 
revīziju un pārskatatbildību saistībā ar 2017. gada 6. decembra priekšlikumu izveidot Eiropas Monetāro 
fondu, kas nostiprināts Savienības tiesiskajā regulējumā” (turpmāk tekstā – “Atzinums”). 

Revidentu padome atzīmē, ka Eiropas Revīzijas palātai (ERP) nav pilnvaru novērtēt Revidentu padomes 
darbu, tātad Jūsu Atzinums nav balstīts pilnīgā novērtējumā. Tomēr Revidentu padome ir pateicīga par 
iespēju uzklausīt respektablas iestādes izsvērtos uzskatus, kas Atzinumā pausti par Revidentu padomes 
darba elementiem. 

Varbūt būtu bijis labāk, ja Atzinumā atbilstoši INTOSAI principiem būtu precizēts, ka Revidentu padome 
nav augstākā revīzijas iestāde (ARI) un ka tā neatrodas tādā pašā stāvoklī kā citas ārējās revīzijas 
struktūras, kuru pilnvaras aptver vairāk nekā vienu iestādi. Tāpēc Revidentu padomei zināmā mērā ir 
jāizsver standartu un principu piemērošana sastatījumā ar tās īpašajiem uzdevumiem. Piemēram, mēs 
nepiekrītam, ka mūsu apgalvojums par finanšu revīziju nav viennozīmīgs. Pēc tam, kad esam padziļināti 
izskatījuši izraudzītā revīzijas uzņēmuma revīzijas darbu, tostarp padziļināti analizējuši šo revidentu 
darba dokumentus, mēs izmantojam no Jūsu iestādes ņemtu standarta paraugu un apgalvojam, ka 
“[mūsu] uzmanības lokā nav nonākuši būtiski jautājumi, kas neļautu ieteikt Valdei apstiprināt 
ESM finanšu pārskatus”. Tas nebūt nav pārprotami, un šādā veidā mēs izvairāmies no ārējo revidentu 
darba un apgalvojumu atkārtošanas. 

Vispārīgi formulējot, Revidentu padome:  

 pasūta, apsver un finalizē pati savus īpašos revīzijas ziņojumus, kuri var aptvert ESM pareizību, 
atbilstību, sniegumu un riska pārvaldību. Šo ziņojumu izstrādei ESM izmanto ARI, tostarp ERP, 
kvalificētu darbinieku pakalpojumus,  

 detalizēti izskata ārējo revidentu darbu saistībā ar pārskatiem, kā minēts iepriekš,  
 komentē gada pārskatus pirms to publicēšanas un lūdz izdarīt korekcijas pēc to publicēšanas, 

ja to uzskata par vajadzīgu, 
 izvērsti un regulāri sadarbojas ar iekšējās revīzijas darbiniekiem saistībā ar viņu darbu,  
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 visa gada garumā tiekas ar ESM vadību un saņem ziņojumus un aktualizētu informāciju,  
 un, protams, ik pa laikam pārskata savu darbības veidu, lai nemitīgu to uzlabotu.  

 
Ņemot vērā tikko minēto, protams, mēs izskatīsim Jūsu ierosinājumus un apmēru, kādā tos noderīgā 
veidā varētu iekļaut mūsu darbā. 

Tā kā Revidentu padome strādā vienam “klientam”, iespējams, tā var specializēti izprast ESM darbu un 
pieskaņot tam savu pieeju. Tas būs ESM Līguma parakstītāju valstu kompetencē izlemt, vai nākotnē 
noderētu cita revīzijas un pārskatatbildības kārtība, ja mainīsies institucionālā kārtība. Tomēr 
atzīmējam, ka, ieviešot jaunu kārtību, vajadzētu novērst nevajadzīgu funkciju dubultošanos, un jaunajai 
kārtībai būtu jābūt pieņemamai finanšu tirgū, no kura nāk ESM finansējums. Tajā pašā laikā 
jānodrošina pienācīga pārskatatbildība un pārraudzība. 

 

Ar cieņu 

 

 

Kevin Cardiff 

Revidentu padomes priekšsēdētājs 
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