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Godātais priekšsēdētāja kungs, cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītā referentes kundze, godātie Eiropas
Parlamenta deputāti, godātais komisāra kungs!
Kā bijušais Eiropas Parlamenta deputāts es zinu, ka šis laiks Eiropas Parlamentam ir noslogots. Ne vien pieņemto
tiesību aktu skaits ir augsts, bet jūsu iestāde arī pamatoti kalpo kā augsta līmeņa forums, kurā apspriež Eiropas
nākotni, jo tuvojas nākamās Eiropas Parlamenta vēlēšanas.
Tāpēc kā Revīzijas palātas priekšsēdētājs es vēl jo vairāk pateicos jums par atvēlēto vērtīgo laiku debatēm par
mūsu pārskatu.
Esam veikuši nozīmīgu darbu, sniedzot jums mūsu novērtējumu par stāvokli ES finanšu pārvaldībā 2017. gadā. Līdz
ar to uzsāksies budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra, kura būs pēdējā šā Parlamenta darbā.
Par 2017. gadu, tāpat kā iepriekšējiem gadiem, mēs secinām, ka ES gada pārskati sniedz skaidru un patiesu
priekšstatu par tās finanšu stāvokli. Tāpat kā iepriekšējā gadā esam snieguši atzinumu ar iebildēm (nevis negatīvu
atzinumu) par 2017. gada pārskatiem pakārtoto maksājumu pareizību.
Citiem vārdiem, nozīmīgā daļā mūsu revidēto 2017. gada izdevumu kļūdu līmenis nebija būtisks, un šeit es
atsaucos uz izdevumiem, kuru pamatā ir maksājumtiesības 1, t. i., programmām, kurās atbalsta saņēmēji saņem
maksājumus, ja tie nodrošina atbilstību zināmiem nosacījumiem. Šāda veida maksājumi veidoja vairāk nekā pusi
no visiem ES budžeta maksājumiem 2017. gadā.
Turklāt pārkāpumu līmenis ES izdevumos ir turpinājis samazināties. Aplēstais kļūdu līmenis maksājumos
2017. gadā bija 2,4 %, kas ir zemāks nekā 2016. gadā (3,1 %) un 2015. gadā (3,8 %). Tas liecina, ka ES finanšu
pārvaldība noteikti attīstās pareizajā virzienā – un atzinība par neatlaidīgajiem pūliņiem jāizsaka Komisijai un
dalībvalstīm.
Ļaujiet man kā pozitīvu piemēru izcelt mūsu secinājumu, ka tiešajos maksājumos no Eiropas Lauksaimniecības
garantiju fonda – un tie veido ļoti lielu DFS kategorijas daļu – būtiskas kļūdas nav konstatētas.
Tomēr man ir arī jāmin, ka bieži vien ir pietiekami informācijas, lai novērstu vai atklātu un izlabotu nozīmīgu daļu
mūsu atrasto kļūdu. Ja Komisija un dalībvalstu iestādes būtu izmantojušas šo informāciju, vēl lielāka ES budžeta
daļa nepārsniegtu mūsu un Komisijas pašas būtiskuma slieksni.
Dāmas un kungi!
Ir pienācis laiks virzīties uz priekšu. Pārvaldības un kontroles sistēmas ir uzlabojušās, un tagad mums ir iespēja šos
uzlabojumus izmantot revīzijās.
2017. gadā mēs izmēģinājuma kārtā izmantojām jaunu pieeju, revidējot kohēzijas jomu. Galvenās izmaiņas
attiecās uz to, ka mēs caurskatījām un atkārtoti veicām pārbaudes un kontroles, ko iepriekš bija veikušas
struktūras, kuras atbildīgas par konkrētiem izdevumiem. Izmantojot šo jauno pieeju, mēs vēlamies visrentablākajā
veidā jums Parlamentā sniegt labāku ieskatu ģeogrāfiskajā un konkrētu fondu aspektā visā Eiropas Savienībā.
Turpmākajos gados mēs šo projektu izvērsīsim uz citām izdevumu jomām, ja būs izpildīti vajadzīgie nosacījumi.
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Izņemot dažas lauku attīstības shēmas.
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Godātais priekšsēdētāja kungs! Es ar lielu interesi izlasīju nesen publicēto aptauju Parlameter 2018. Optimistisku
nākotnes redzējumu man noteikti sniedz stabilais atbalsts dalībai Eiropas Savienībā un atbalsts euro. Tomēr tajā
vērojamas arī plašas atšķirības atbalstā, un mums šis jautājums ir jārisina.
Gan gada, gan ilgtermiņa ES budžets pēc būtības ir sadaloši rīki, un lemšana par tiem bieži ir saistīta ar politiskiem
sarežģījumiem dalībvalstīm, kurām var likties ka tās ir “zaudējušas”. Mums Revīzijas palātā ir svarīgi nodrošināt,
ka, lai kādi politiskie lēmumi tiek pieņemti, iedzīvotāji no Bukarestes līdz Helsinkiem un Lisabonai paši var redzēt
un līdz ar to uzticēties, ka ES līdzekļi ir izlietoti ne tikai pareizi, bet arī pārdomāti.
Mēs šo procesu saucam par “lietderības revīziju”, un es varu jums apstiprināt, ka nākamajos mēnešos un gados jūs
redzēsiet šo revīziju skaita pieaugumu. Daudzās diskusijas, kurās esmu piedalījies gan šeit, Parlamentā, gan valstu
galvaspilsētās, konsekventi virza Palātu šajā virzienā.
Dāmas un kungi!
Palāta ir aprakstījusi, ka vairākām dalībvalstīm grūtības sagādā Eiropas strukturālo un investīciju fondu resursu
laba izmantošana. Šajā saistībā mēs atzinīgi vērtējam to, ka Komisija ir ierosinājusi nākamajam finanšu periodam
vairākus pasākumus, kuriem vajadzētu sekmēt labāku kohēzijas fondu apguvi. Tuvāko dienu laikā mēs publicēsim
izvērstu atzinumu par attiecīgajiem tiesību aktiem.
Tajā pašā laikā ES budžets joprojām saskaras ar ievērojamu spiedienu, ko rada turpmākajiem gadiem saistībās
paredzēto maksājumu vērtība. Nenokārtotās saistības jeb reste à liquider līdz 2020. gada beigām pieaugs pat vēl
vairāk. Mēs uzskatām, ka, plānojot nākamo daudzgadu finanšu shēmu, šim jautājumam par pieaugošajām
nenokārtotajām saistībām jāpiešķir prioritāte.
Dāmas un kungi!
Kopējais ES budžets nepārsniedz 1 % no visas ES nacionālā kopienākuma.
Tādējādi ir svarīgi, lai ES budžets tiktu izlietots efektīvi, taču mums jābūt arī reāliem priekšstatiem par to, ko ir
iespējams sasniegt ar mums uzticēto naudu. ES var cerēt, ka tā iegūs vai saglabās iedzīvotāju uzticību, vienīgi tad,
ja tā piepilda dotās cerības.
Rādīsim viņiem, ka mēs varam sasniegt to, ko solām, īstenot to efektīvi un tā, lai patiešām nodrošinātu pārmaiņas!
Paldies par uzmanību!
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