
 

Paziņojums, kas adresēts Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Eiropas 
Komisijai un ES dalībvalstu parlamentiem un valdībām 

Eiropas pusgada un citu jaunāko ES ekonomiskās pārvaldības sasniegumu 
ietekme uz Eiropas Savienības dalībvalstu augstākajām revīzijas iestādēm un 

Eiropas Revīzijas palātu 

 

1. Eiropas Savienības augstāko revīzijas iestāžu (ARI) un Eiropas Revīzijas palātas (ERP) 
kontaktkomiteja sanāca Luksemburgā, 2011. gada 13. un 14. oktobrī. Daļu sanāksmes 
atvēlēja tam, lai apspriestu Eiropas pusgada un citu jaunāko ES ekonomiskās pārvaldības 
sasniegumu ietekmi uz ES dalībvalstu ARI un ERP, ietverot finanšu sistēmu un iestāžu 
regulēšanu un pārraudzību, valsts atbalstu finanšu sektoram un eirokrīzes pārvaldības 
mehānismus. 

2. Kontaktkomiteja atzīst

Pienācīga publisko līdzekļu revīzija 

, ka globālā finanšu un ekonomiskā krīze ir atklājusi ciešo saistību 
starp ES tautsaimniecības nozarēm gan eirozonas iekšienē, gan ārpus tās un ir izcēlusi 
kopīgās intereses un prioritātes, kuras pārsniedz nacionālo dimensiju. Atbildes reakcija ES 
līmenī aptver virkni pasākumu, tostarp centienus veicināt tautsaimniecības atlabšanu un 
izaugsmi, jaunus mehānismus labākai fiskālās un ekonomiskās politikas koordinēšanai, 
jaunus tiesību aktus par ekonomisko pārvaldību, izmaiņas finanšu sektora pārraudzībā un 
finanšu palīdzību dalībvalstīm, kurām tas vajadzīgs. 

3. Kontaktkomiteja uzsver

4. Kontaktkomiteja 

, ka jaunā kārtība un instrumenti, kas izveidoti valsts, ES vai 
starpvaldību līmenī (īpaši starp eirozonas valstīm), varētu ievērojami ietekmēt publisko 
līdzekļu izlietojumu, tostarp palielināt pārskatatbildības un publisko līdzekļu revīzijas 
pārrāvumu risku.  

uzskata

• pietiekama pārredzamība ticamas un savlaicīgas informācijas veidā (ietverot valsts 
statistiku) par faktisko vai paredzēto publisko līdzekļu izlietojumu un ar to saistīto 
risku; 

, ka attiecībā uz publiskajiem līdzekļiem labas pārvaldības un 
aktīvu drošības sekmēšanai būtu jāievēro turpmāk minētie principi: 

• pienācīga pārskatatbildība, kas cita starpā dotu sabiedrībai iespējas uzraudzīt 
attiecīgās darbības un prasīt atbildību no lēmumu pieņēmējiem un tiem, kuri atbild par 
procesu pārvaldību; un 

• adekvāta publisko līdzekļu revīzija, lai sniegtu pārliecību un informāciju par publisko 
līdzekļu izlietojumu un ar to saistīto risku, tādējādi sekmējot pārredzamību un veidojot 
pārskatatbildības pamatu. 

5. Kontaktkomiteja uzsver, ka svarīgi ir nodrošināt efektīvu publiskā sektora revīzijas atbildes 
reakciju uz finanšu un ekonomisko krīzi un tās sekām. Ar jauno kārtību un instrumentiem ir 
radušies jauni pienākumi, iespējas un izaicinājumi ES augstākajām revīzijas iestādēm un 



 

2 

 

Eiropas Revīzijas palātai. Savu pilnvaru robežās un cik vien iespējams šīs iestādes apsvērs, 
kā pielāgot to revīzijas darbu jaunajam kontekstam. Dažos gadījumos šis process jau ir 
sācies līdz ar jaunu un atjauninātu revīzijas uzdevumu ieviešanu. 

6. Kontaktkomiteja atbalsta eirozonas augstāko revīzijas iestāžu aicinājumu izveidot 
pienācīgu kārtību Eiropas Stabilitātes mehānisma publiskai ārējai revīzijai saskaņā ar 
starptautiskajiem revīzijas standartiem. Kontaktkomiteja ir pieņēmusi īpašu rezolūciju par šo 
jautājumu. 

 

Turpmāka ES augstāko revīzijas iestāžu un ERP sadarbības izvēršana 

7. Kontaktkomiteja uzsver

• dalīšanos pieredzē, kas iegūta no nesenāko revīziju rezultātiem un to ietekmes, kā 
veidu, kādā uzkrāt zināšanas un dalīties ar tām; 

 to, cik svarīgi ir mācīties no citu pieredzes. Arvien pieaugošā 
ES tautsaimniecību savstarpējā atkarība palielina ciešā sadarbībā iegūstamās kopējās 
perspektīvas nozīmi. Tajā var iekļaut 

• pašreizējās labākās prakses apzināšanu un izplatīšanu saistībā ar jauno (un esošo) 
struktūru revīziju; 

• publiskā sektora revīzijas pārrāvumu apzināšanu un potenciālu jauniem revīzijas 
uzdevumiem un jaunām partnerattiecībām, un apsvērumus par to, kā šīs 
problēmas varētu vislabāk risināt; un 

• apsvērumus par vajadzību izstrādāt īpašas revīzijas metodes un paņēmienus, ko 
varētu izmantot augstākās revīzijas iestādes, kā arī instrumentus un norādījumus par 
to īstenošanu. 

8. Kontaktkomiteja veiks

 

 šīs darbības savu pašreizējo tīklu sistēmā, aptverot stratēģijas 
“Eiropa 2020. gadā” revīziju un fiskālo politiku, un ar paralēlām vai koordinētām revīzijām 
un citiem sadarbības pasākumiem, kas izstrādāti šim nolūkam. 

 
Luksemburgā, 2011. gada 14. oktobrī 

http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/8284839/8284839_LV.PDF�

