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Revidenti aicina palielināt pārskatatbildību par
ES finansēm
Eiropas Revīzijas palātas revidenti šodien aicināja ES budžetā vairāk uzsvērt pievienoto vērtību, līdz ar
uzlabotu elastību, lielāku pārredzamību un pārskatatbildību. Ierosinājumi ir sniegti informatīvajā
dokumentā “ES finanšu nākotne: jāpārskata ES budžeta darbība”. Šis dokuments ir revidentu atbilde uz
Eiropas Komisijas sagatavoto “Pārdomu dokumentu par ES finanšu nākotni”, kas ir svarīgs solis nākamās
daudzgadu finanšu shēmas izstrādē.
Par informatīvā dokumenta sagatavošanu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Jan Gregor teica:
“Kaut arī Eiropas Revīzijas palātas pilnvarās neietilpst atzinumi par ES izdevumu lielumu vai sadalījumu vai
par ES ieņēmumu izvēli, mūsu uzdevums ir sniegt ieteikumus ES budžeta sistēmas finanšu pārvaldības,
pārredzamības un pārskatatbildības uzlabošanai”.
Turpmāk minēti revidentu galvenie ierosinājumi.
Jādefinē ES pievienotā vērtība
Revidenti aicina formulēt stabilu ES pievienotās vērtības jēdzienu, kas izmantojams, lai ES budžetā apzinātu
iespējas radīt pievienoto vērtību, lai izvērtētu izdevumu programmu darbības rezultātus un novērtētu
riskus, ko ES finansēm rada finanšu instrumenti un garantijas.
Revidenti uzskata, ka šim jēdzienam turklāt jāsniedz izsmeļošāks un precīzāks priekšstats par to, cik izmaksā
dalība Eiropas Savienībā, kādi ir ieguvumi un neto bilances. Revidenti ierosina Eiropas Komisijai analizēt gan
finansiālās, gan ar finansēm nesaistītās priekšrocības, ko sniedz dalība Eiropas Savienībā.
Jāuzlabo ES budžeta “atsaucība”
Revidenti ierosina uzlabot ES budžeta atsaucību jeb spēju labāk reaģēt uz mainīgajiem apstākļiem:
ES budžetam jākļūst elastīgākam un jāievieš rezervju sistēma ilgtermiņa izdevumu un neparedzētus
notikumu nosegšanai.
Jāpublicē visaptverošs finanšu plāns
Lai papildinātu priekšlikumu nākamajai daudzgadu finanšu shēmai, revidenti ierosina Komisijai publicēt
ES budžeta finanšu plānu vidējam termiņam līdz ilgtermiņam. Tajā jāiekļauj gaidāmās nenokārtotās
Šī preses relīze sniedz kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas sagatavoto informatīvo dokumentu.
Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu.
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saistības, priekšfinansējums un iespējamās saistības, maksājumu prognoze, ekonomiskā un finansiālā
konteksta analīze un riska novērtējums. Plāna galvenie elementi katru gadu jāatjaunina.
Vairāk jāuzsver sniegums jeb darbības rezultāti
Revidenti ierosina saskaņot ES finanšu plānošanu ar stratēģiskajām prioritātēm, formulēt galvenos
sasniedzamos rezultātus, samazināt izdevumu programmu, mērķu un rādītāju skaitu, racionalizēt ziņošanu
un darīt ziņojumus vieglāk pieejamus.
Jānodrošina ES finanšu labāka pārredzamība un pārskatatbildība
Revidenti aicina nodrošināt visu ES finanšu pilnīgu demokrātisku pārraudzību. Tie paši pārskatatbildības un
pārredzamības principi jāpiemēro gan iekšējām ES budžeta struktūrām, tādām kā Eiropas Komisija, gan
ārējām struktūrām, tādām kā Eiropas Centrālā banka un Eiropas Investīciju banka.
Jāveic visu ar ES saistīto struktūru publiskā sektora revīzijas
Revidenti uzskata, ka tiem ir jāspēj revidēt visas ES struktūras, kā arī struktūras, kas izveidotas ārpus
ES tiesību sistēmas, bet īsteno ES politikas virzienus. Tas ietvertu Eiropas Aizsardzības aģentūru, ierosināto
Eiropas Monetāro fondu, Eiropas Stabilizācijas mehānismu un Eiropas Investīciju bankas darbības, kas nav
saistītas ar ES budžetu.

Piezīmes izdevējiem
Papildus minētajam 2018. gada otrajā ceturksnī ES revidenti gatavojas izklāstīt savu nostāju attiecībā uz
Komisijas priekšlikumu nākamajai daudzgadu finanšu shēmai, kopējās lauksaimniecības politikas nākotni,
kohēzijas politikas vienkāršošanu un pētniecības un inovācijas programmu vienkāršošanu. Turklāt, kā
paredzēts, revidenti plāno sniegt atzinumus par tiesību aktu priekšlikumiem attiecībā uz lēmumu par pašu
resursiem un par nozaru izdevumu programmu regulējumu.
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