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Godātais priekšsēdētāj!
Godātie deputāti!
Godātie Padomes prezidentūras pārstāvji!
Godātais Oettinger kungs!
Dāmas un kungi!

Priecājos šodien būt šeit kopā ar jums un manu godāto kolēģi Lazaros Lazarou, lai ar Eiropas Revīzijas palātas pārskatu
par 2018. finanšu gadu sāktu šā gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru. Kāpēc šodien ar jums tiekos? Mans
nolūks ir īsi aplūkot ES finanšu pārvaldību. Savā gada pārskatā un it īpaši ticamības deklarācijā mēs vērtējam, vai līdzekļi,
ko jūs kā Parlamenta pārstāvji pērn iekļāvāt budžetā, tika izlietoti likumīgi, pareizi un, protams, lietderīgi.
Mēs esam revidējuši ES konsolidētos 2018. gada pārskatus. Uzskatām, ka tie visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo
ES finanšu stāvokli un tajos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas, citiem vārdiem – mēs esam snieguši atzinumu bez
iebildēm.
Otrkārt, ieņēmumos, kas nonāk ES budžetā, mēs nekonstatējām būtisku kļūdu līmeni.
Treškārt, mēs lēšam, ka izdevumos kļūdu līmenis ir 2,6 % 1. Tas nozīmē, ka saskaņā ar mūsu aplēsēm no ES budžeta
nedrīkstēja veikt 2,6 % maksājumu, jo līdzekļi nebija izlietoti saskaņā ar ES noteikumiem. Tomēr šīs vispārējās aplēses
aizēno svarīgu atziņu: līdzekļu izmaksāšanas veids ļoti ietekmē kļūdu risku.
Izdevumi, uz kuriem attiecas sarežģīti noteikumi, veido aptuveni pusi no ES budžeta 2, un tie ir galvenokārt
atlīdzinājuma maksājumi, proti, atbalsta saņēmēji iesniedz pieprasījumus par attiecināmām izmaksām, kuras tiem
radušās – tās var būt saistītas ar pētniecības vai reģionālās un lauku attīstības projektiem, projektiem nodarbinātības
jomā vai attīstības projektiem valstīs ārpus Eiropas Savienības; šajos maksājumos kļūdu līmenis ir 4,5 %.
No otras puses, kļūdu risks samazinās izdevumos, uz kuriem attiecas vienkāršāki noteikumi, tie galvenokārt ir
maksājumi, kas balstīti uz maksājumtiesībām; šādos gadījumos maksājumu var saņemt, ja ir izpildīti konkrēti
nosacījumi, piemēram, tas attiecas uz tiešo atbalstu lauksaimniekiem, administratīviem izdevumiem, studentu
stipendijām vai budžeta atbalstu valstīm ārpus Eiropas Savienības. Citiem vārdiem, aptuveni 50 % revīzijas datu kopas
kļūdu līmenis nav būtisks.
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Tāpēc jau trešo gadu pēc kārtas par izdevumiem sniedzām atzinumu ar iebildēm, ko varētu formulēt arī šādi: “Jā,
bet…”. Uzskatām, ka divos iepriekšējos gados novērotie Komisijas un dalībvalstu neatslābstošie pilnveidošanas centieni
ir cerīga zīme. Mūsu revidenti ir konstatējuši pozitīvus aspektus attiecībā uz zema riska jomām, tomēr vēl ir palikuši
nopietni problēmjautājumi, kas risināmi augsta riska jomās.
Saskaņā ar Revīzijas palātas daudzgadu stratēģiju mūsu mērķis ir piemērot apliecinājuma pieeju ticamības deklarācijai,
un tas nozīmē, ka turpmāk esam paredzējuši apliecināt ticamību, balstoties uz Komisijas pārvaldības pārskatu, kurš
savukārt balstās gan uz Komisijas veiktajām pārbaudēm, gan tām, kas dalītas pārvaldības jomās veiktas dalībvalstu
līmenī.
Tāpēc kopā ar Komisiju turpinām strādāt, lai radītu nepieciešamos nosacījumus virzībai uz apliecinājuma pieejas
ieviešanu, un izmantošu gadījumu, lai pateiktos komisāram Oettinger kungam par atbalstu, un ceru turpināt sadarbību
šajā jomā ar viņa pilnvaru pārņēmēju. Esmu pārliecināts, ka jebkurš ceļš sākas ar pirmo soli; tikai soli pa solim,
iespējams, sākumā visai bikliem soļiem, ir iespējams nonākt pie veselā saprāta diktēta mērķa – spēt paļauties uz darbu,
ko iepriekš paveikuši citi.
Godātie deputāti, mūsu gada pārskata atsevišķās nodaļās, kas pieejamas visās ES valodās, ir sniegts padziļināts ieskats
mūsu secinājumos un ieteikumos attiecībā uz katru DFS kategoriju. Pirms divām nedēļām man jau bija iespēja Budžeta
kontroles komitejā detalizēti runāt par katru nodaļu. Tā kā daudzi no jums toreiz bija klāt, šodien es neieslīgšu detaļās.
Dāmas un kungi!
Tomēr ir viens aspekts, kuru gribu uzsvērt atkal un atkal. Mēs stāvam krustcelēs: ir sācies jauns pilnvaru termiņš, viena
dalībvalsts ir izstāšanās procesā, bet pārējās 27 tuvojas nobeigumam sarunās par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam. Mūsu revīzijas darbs, kuru jums šodien izklāstīju, liecina, ka par spīti daudzajām problēmām, kas joprojām
pastāv, Eiropas Savienība trešo gadu pēc kārtas konsekventi atbilst augstajiem grāmatvedības un pārredzamības
standartiem publisko līdzekļu izlietojumā. Mēs sagaidām, ka jaunieceltā Komisija un dalībvalstis šos centienus turpinās
un pilnveidos savu darbību. Un mēs paļaujamies, ka jūs gādāsiet par to.
Paldies par uzmanību!
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