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ES revidenti prasa skaidras un oficiālas revīzijas pilnvaras attiecībā 
uz Eiropas Monetāro fondu 

Šodien publicētajā revidentu atzinumā secināts, ka ir skaidrāk jānosaka Eiropas Revīzijas palātas kā ierosinātā 
Eiropas Monetārā fonda (EMF) ārējā revidenta loma. Tāpat ir ierosināts Eiropas Parlamentam, īstenojot 
pārraudzības funkciju attiecībā pret EMF, ņemt vērā revidentu paveikto darbu. 

Eiropas Komisija ir ierosinājusi ar EMF aizstāt pašreizējo Eiropas Stabilizācijas mehānismu (ESM), ar kuru tiek 
sniegta finansiāla palīdzība nopietnās finansiālās grūtībās nonākušām eurozonas valstīm. Tā kā ESM kapitālu 
nodrošina dalībnieces valstis saskaņā ar attiecīgo nolīgumu, ESM darbojas ārpus ES budžeta tvēruma.  

Atzinumā revidenti pozitīvi vērtē Komisijas priekšlikumu, bet uzsver, ka ir jāveido stabils pārskatatbildības 
satvars, saskaņā ar kuru jaunā Fonda parlamentārā pārraudzība balstītos uz ERP ārējās revīzijas atzinumu. Lai 
nostiprinātu pārskatatbildību un publisko uzraudzību, revidenti aicina ieviest skaidru un oficiālu procedūru 
revīzijas ziņojumu ņemšanai vērā budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā. Pašlaik Komisija ierosina, lai 
EMF pareizību, atbilstību, sniegumu un riska pārvaldību revidētu ERP, privāti revidenti un paša Fonda Revidentu 
padome.  

“Mēs atzinīgi vērtējam Komisijas priekšlikuma mērķi integrēt ESM Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā,” 
teica par šo atzinumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Alex Brenninkmeijer. “Parasti ir jāizvairās no 
revīzijas pilnvaru sakrišanas, lai novērstu pretrunīgu atzinumu, dubulta darba un pārklāšanās risku.” 

Revidenti norāda, ka nolūkā novērst dārgi izmaksājošu dubultdarbu tiesību aktos ir skaidri jānosaka ERP kā 
EMF neatkarīga ārējā revidenta loma tā, lai būtu skaidrs, ka privātu revīzijas uzņēmumu veikums un cits revīzijas 
darbs būtu tikai papildinājums ERP darbam. Ja šādas skaidrības nebūs, varētu nonākt pie secinājuma, ka citu 
revidentu izraudzīšanās izslēdz ERP ārējās revīzijas pilnvaras.  

Revidenti norāda arī uz vairākām svarīgām nepilnībām pašreizējā ESM revīzijas un pārskatatbildības satvarā: 
Revidentu padomes locekļu pilnvaru termiņi ir pārāk īsi, un Revidentu padome paziņo revīzijas konstatējumus 
ļoti ierobežotā mērā. Turklāt tikai ierobežoti darbojas ESM lietderības revīzija un novērtēšana. 

http://www.eca.europa.eu/
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Piezīmes izdevējiem 

ES vadītāji ir politiskā līmenī ieskicējuši ierosināto reformu divos posmos. Ir paredzēts, ka līdz 2018. gada beigām 
būtu jādefinē nostiprināta ESM galvenās iezīmes, tostarp iespējami turpmākie soļi ar mērķi nostiprināt 
mehānisma lomu un pārvaldību. Šajā posmā tiktu risināti Komisijas priekšlikumā iekļautie aspekti, tajā pašā laikā 
saglabājot ESM kā starpvaldības struktūru. Ilgākā termiņā ESM dalībnieces valstis un ES varētu apsvērt 
ESM pilnīgu integrāciju ES tiesiskajā regulējumā. 

Eiropas Revīzijas palāta sekmē ES finanšu pārvaldības uzlabošanu, publicējot atzinumus par priekšlikumiem 
jauniem vai pārskatītiem tiesību aktiem ar finanšu ietekmi. Atzinumus savā darbā izmanto likumdevējas 
iestādes — Eiropas Parlaments un Padome. 

ERP Atzinums Nr. 2/2018 par ierosinātā Eiropas Monetārā fonda (EMF) pārskatatbildības un revīzijas kārtību ir 
pieejams angļu valodā ERP tīmekļa vietnē eca.europa.eu. Pārējo valodu versijas drīzumā tiks pievienotas. 
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