
ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

LV 

Runa 
2021. gada 18. janvārī 

 

Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētāja 
Klaus-Heiner Lehne runa 
ERP 2019. gada pārskata prezentācija 

Eiropas Parlamenta plenārsēdes sesijā (Briselē) 

2021. gada 18. janvārī 

Jāsaskaņo ar runāto tekstu. 
Izšķirošā ir runātā runa. 

 

  



2 

Godātais priekšsēdētāj! 

Hohlmeier kundze!  

Referenti un ēnu referenti budžeta izpildes apstiprināšanas jautājumā!  

Godātie deputāti!  

Godātais komisār, Hahn kungs!  

Padomes prezidentvalsts pārstāvji!  

Dāmas un kungi! 

 

Mēs dzīvojam sarežģītā laikā. Kā tas vienmēr bijis mūsu Eiropas Savienībā, lielas krīzes ved uz lieliem 

sasniegumiem un inovācijām, kuras vēl tikai pirms dažiem mēnešiem mēs uzskatījām par neiespējamām.  

Pateicoties šā Parlamenta stingrībai, tika pabeigti lielie lēmumi un nolīgumi, kas veido ES izdevumu un 

finanšu pārvaldību nākamajiem septiņiem gadiem, un es arī izmantoju šo iespēju apsveikt iepriekšējo 

Padomes prezidentvalsti un Komisiju. Tagad mēs varam cerēt, ka dalībvalstis drīz ratificēs jēmumu par 

pašu resursiem. 

Priecājos šeit būt kopā ar kolēģi Tony Murphy, ERP palātas locekli, kas atbild par gada pārskatu, lai 

iepazīstinātu jūs ar Revīzijas palātas gada pārskatu par 2019. gadu un apspriestu to. 

Ņemot vērā pašreizējās Covid-19 krīzes īpašos apstākļus, šā gada prezentācija notiek nedaudz vēlāk nekā 

parasti. Tomēr tā var būt pat priekšrocība, jo Budžeta kontroles komiteja tagad ir krietni pavirzījusies uz 

priekšu budžeta izpildes apstiprināšanas darbā. Tādējādi ieskatu, kuru guvāt pēdējās nedēļās notikušajās 

dažādajās uzklausīšanās, jau tagad var izmantot debatēs, un tas nemaz nav slikti. 

Ir īpaši svarīgi, lai politiskie lēmumi, kurus jūs Eiropas Parlamentā pieņemat vai kuriem piekrītat, tiktu 

pārvērsti reālos rezultātos. Pēc tiem jūs varat spriest par to, kas ir darbojies un kas nav, un kā panākt 

uzlabojumus. Tā ir joma, kurā izmanto Revīzijas palātas veiktās detalizētās un neatkarīgās revīzijas. 

Tagad mūsu konstatējumi par 2019. gadu jau ir labi zināmi. Mēs turpinām sniegt atzinumu bez iebildēm 

gan par pārskatu ticamību, gan par ieņēmumu pareizību. 
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Attiecībā uz izdevumiem mēs lēšam, ka vispārējais kļūdu īpatsvars ir saglabājies ir stabils – 2,7 % 

2019. gadā, salīdzinot ar 2,6 % 2018. gadā. Protams, šis apgalvojums slēpj ievērojamas atšķirības starp 

politikas jomām. 

Konkurētspējas jomā mēs aplēsām, ka kļūdu īpatsvars ir palielinājies (4 %), un tas noticis galvenokārt 

saistībā ar neattiecināmām izmaksām.  

Attiecībā uz dabas resursiem mēs konstatējām uzlabojumus, pateicoties kuriem kļūdu līmenis ir nokrities 

līdz 1,9 %.  

Administrācijas jomā, tāpat kā iepriekšējos gados, mēs nekonstatējam būtiskas kļūdas. 

Ņemot vērā dalībvalstu iestāžu veiktās korekcijas, mūsu aplēstais kļūdu līmenis kohēzijas jomā ir 4,4 %, 

kas ir mazāk nekā pagājušajā gadā, taču tas joprojām ir būtisks. Turklāt, ja valstu iestādes un Komisija 

turpmākajos gados spēs novērst mūsu konstatētos trūkumus pašas savās kļūdu aplēsēs, mēs, iespējams, 

varēsim vairāk izmantot dalībvalstu revīzijas iestāžu darbu, taču pašlaik tas vēl nav iespējams. Es zinu, ka 

Komisija ir stingri apņēmusies sasniegt šo mērķi, un, lai to izdarītu, mums ir jāpieliek lielas pūles visos 

līmeņos.  

Dāmas un kungi! 

Jau vairākus gadus mēs esam nošķīruši izdevumus, kurus uzskatām par augsta riska izdevumiem, 

piemēram, kohēzijas jomā, kur tos pārvalda dalīti ar dalībvalstīm, un tos, kurus uzskatām par zema riska 

izdevumiem. Augsta riska izdevumos ir būtiskas kļūdas, kuru aplēstais īpatsvars ir 4,9 % (2018. gadā: 

4,5 %). Jāņem vērā, ka 2019. gadā palielinājās augsta riska izdevumu, jo īpaši kohēzijas izdevumu, 

īpatsvars (53 %). Tā nav problēma pati par sevi, tomēr tas nozīmē, ka būtisks kļūdu līmenis tagad attiecas 

uz lielāko daļu mūsu revīzijas datu kopas – tas ir visaptverošs. Tāpēc attiecībā uz 2019. finanšu gadu 

Revīzijas palāta nolēma sniegt negatīvu atzinumu par izdevumiem, nevis atzinumu ar iebildēm, kā tas bija 

iepriekšējos gados.  

To nevajadzētu uzskatīt par apsūdzību pašai Komisijai, galu galā dalībvalstu iestādes pārvaldīja aptuveni 

74 % no ES izdevumiem. Katrai struktūrvienībai ir sava loma šajā ķēdē, un pārlieka vienkāršošana mums 

neko nedos. Tas arī nebūtu jāuzskata par zīmi, kas liecina par regresu ES finanšu pārvaldībā. Ja salīdzinām 

ar stāvokli pirms desmit gadiem, tad esam daudz sasnieguši.  
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Neraugoties uz kopējo apgalvojumu par 2019. gadu, mūsu secinājumi par dažādajām izdevumu jomām ir 

ļoti atšķirīgi, un es zinu, ka jūs tos ņemat vērā, gatavojot Parlamenta lēmumu par budžeta izpildes 

apstiprināšanu. 

Godātais priekšsēdētāj! Dāmas un kungi!  

Tālāk es vēlētos iztirzāt trīs visaptverošus jautājumus. 

Pirmkārt, tā vietā, lai apspriestu kandidātu izvirzīšanas procedūras Eiropas Prokuratūrai, kas ir svarīgi un 

ko jūs darīsiet vēlāk šonedēļ, es vēlētos, kaut mēs jau varētu redzēt EPPO darbībā, nodrošinot patiesu 

ES finanšu interešu aizsardzību pret pārkāpumiem un krāpšanu tieši tā, it kā tās būtu valsts finanšu 

intereses. Ir pēdējais laiks, lai šis birojs sāktu darboties, turklāt ar pienācīgiem resursiem, un es zinu Eiropas 

galvenās prokurores un jūsu stingro apņemšanos redzēt, ka tas notiek. Revīzijas palāta, ievērojot savas 

pilnvaras, protams, vēlas atbalstīt šos centienus, kā vien iespējams.  

Otrkārt, mēs atzīmējam, ka Revīzijas palātas ziņojumi ir minēti kā viens no iespējamiem informācijas 

avotiem, ko Komisija izmanto kvalitatīvajos novērtējumos, kurus tā veic saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) 

2020/2092 (par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai). Atzīstot acīmredzamo, 

proti, to, ka pastāv “nepārprotama saikne starp tiesiskuma ievērošanu un efektīvu Savienības budžeta 

izpildi saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem”, ES likumdevējs ir iezīmējis pozīciju, kuras 

īstenošana tagad vajadzības gadījumā būs jāpanāk. Es atzinīgi vērtēju to, ka likumdošanas procesā tika 

ņemti vērā vairāki mūsu ieteikumi, īpaši attiecībā uz ES līdzekļu galasaņēmēju vai labuma guvēju stāvokli. 

Treškārt, savos ziņojumos mēs atkārtoti vērsām jūsu uzmanību uz to, ka neatkarīgi no politiskā līmenī 

noteiktajiem mērķiem vai prasībām daudzas dalībvalstis joprojām saskaras ar grūtībām apgūt ES līdzekļus. 

Šīs grūtības ir veicinājušas neizpildīto saistību (jeb reste à liquider) pieaugumu, kas līdz 2019. gada beigām 

sasniedza 298 miljardus EUR. Tas nozīmē, ka šī nauda joprojām ir jāizmanto lietderīgi, kā to paredzējuši 

likumdevēji. Attiecīgajām dalībvalstīm ir steidzami jārisina šo novēloto izdevumu problēma. 

Es arī izmantoju izdevību, ko sniedz mūsu debates, lai pieminētu divus diezgan praktiskus un uz nākotni 

vērstus jautājumus.  

Līdz ar Eiropas Atveseļošanas instrumenta “Next Generation EU” darbības sākumu sagaidāms, ka 

turpmākajos gados ES izdevumi teju dubultosies. Mēs to jau apspriedām Budžeta kontroles komitejā, kurā 

pēdējoreiz runāju ar jums novembrī, un es gribēju jūs informēt, ka pašlaik mēs vērtējam, ko tas nozīmē 

mums, revidentiem, – gan attiecībā uz pienākumiem, gan nepieciešamajiem resursiem. Šķiet 
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pašsaprotami, ka tam būs ietekme uz personālu, un ceru, ka drīzumā varēšu jums sniegt jaunāko 

informāciju. 

Visbeidzot, vēlos norādīt uz Revīzijas palātas izmēģinājuma projektu “Pārskats par ES budžeta sniegumu – 

stāvoklis 2019. gada beigās”, kas atbilst daudzu Eiropas Parlamenta pārstāvju paustajai vēlmei redzēt, ka 

mūsu revīzijas darbs ir vairāk vērsts uz ES budžeta sniegumu un Komisijas šajā sakarā sniegtās informācijas 

novērtējumu.  

Dāmas un kungi, ar to es noslēdzu savu uzstāšanos. 

Šajos krīzes laikos dalībvalstīm un Eiropas Komisijai ir milzīga atbildība par ES finanšu pareizu un efektīvu 

pārvaldību. Mūsu gada pārskats, kuru es priecājos šodien apspriest ar jums, liecina, ka ir vajadzīgi turpmāki 

centieni. Un jums kā tieši ievēlētiem Parlamenta deputātiem ir liela atbildība par likumdošanas un 

politiskās kontroles īstenošanu, lai to nodrošinātu. 

Paldies par uzmanību! 

 


