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[Cienījamā priekšsēdētāja / Godātais priekšsēdētāj!] 

Godātie ministri! 

Dāmas un kungi! 

 

Šogad Eiropas Revīzijas palāta atzīmē 40. gadadienu. Pagājušā mēnesī, kad saistībā ar jubileju rīkojām 

oficiālu pasākumu, mūs ar savu apmeklējumu pagodināja ES prezidējošās valsts Igaunijas prezidente 

Kersti Kaljulaida, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs, Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs, kā arī daudzi 

ES dalībvalstu pārstāvji. 

Pārmaiņas Eiropas Savienības politiskajā, finansiālajā un ekonomiskajā situācijā pēdējos četrdesmit 

gados ir bijušas ievērojamas. Tāpēc priecājos, ka varu jums pavēstīt labas un svarīgas ziņas. 

Palāta secina, ka 2016. gada ES pārskati sniedz patiesu un objektīvu priekšstatu. Mēs tos 

apstiprinājām, kā tas ir bijis vienmēr kopš 2007. gada. Kļūdu līmenis 2016. gada ieņēmumos nebija 

būtisks. Turklāt, papildinot iepriekš teikto, attiecībā uz ES budžeta maksājumiem aplēsto kļūdu līmenī 

ir noticis stabils uzlabojums. Gandrīz pusei 2016. gadā mūsu revidēto ES izdevumu kļūdu līmenis bija 

zem tā saucamā 2 % būtiskuma sliekšņa.  

Tādējādi par 2016. gada maksājumiem mēs esam snieguši pozitīvu atzinumu ar iebildēm, nevis 

negatīvu atzinumu. Attiecībā uz ES izdevumiem tas ir pirmais pozitīvais atzinums ar iebildēm, kopš 

1994. gadā revidenti sāka gatavot ikgadējo ticamības deklarāciju. Tas liecina, ka izdevumi ir ievērojami 

uzlabojušies. Un, ja uzlabojumi būs noturīgi arī turpmāk, šis atzinums varētu iezīmēt pagrieziena 

punktu ES izdevumu attīstībā izšķirošā laikposmā. 

Izdevumi tādās jomās kā tiešais atbalsts lauksaimniekiem, dotācijas studentiem un pētniekiem, kā arī 

personāla izmaksas kopā veido gandrīz pusi no ES izdevumiem, un kļūdu līmenis tajos bija zem 2 %, lai 

gan mēs konstatējām augstāku kļūdu līmeni izmaksu atlīdzināšanas maksājumos. 

Pateicoties dalībvalstu un Komisijas rīcībai, samazinājās kopējais aplēstais kļūdu līmenis. Tomēr mēs 

konstatējām, ka bija pieejama pietiekama informācija, lai vēl biežāk nepieļautu vai atklātu un izlabotu 

daudzas kļūdas. Mūsuprāt, tas nozīmē, ka papildu kontroles mehānismi nav nepieciešami, taču esošie 

mehānismi ir jāizmanto pienācīgi. Šo pastāvīgo kļūdu dēļ budžetam kopumā aplēstais kļūdu īpatsvars 

3,1 % joprojām pārsniedza 2 % būtiskuma slieksni. 

Šajā sakarā man ir jūs jābrīdina: kopējie maksājumi, kurus ES ir apņēmusies veikt no nākotnes 

budžetiem, 2016. gadā bija lielāki nekā jebkad – 238,8 miljardi EUR. Šo uzkrāto summu izmaksai un 
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jaunu iekavēto summu nepieļaušanai ir jākļūst par mūsu prioritāti, ņemot vērā to, ka nākamā posma 

ES izdevumu plānošana sāksies 2020. gadā. 

 

Dāmas un kungi! 

 

Savienības iedzīvotājiem ir svarīgi zināt, ka publiskie līdzekļi tiek izlietoti likumīgi. Taču vienlīdz svarīgi 

vai pat svarīgāk ir tas, ka cilvēki vēlas zināt, ko viņi par savu naudu ir ieguvuši. Vai bija vērts kādā 

konkrētā vietā uzbūvēt ceļu vai lidostu? Vai tiešām tika radītas jaunas darba vietas un panākta 

izaugsme? Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, mēs Revīzijas palātā arvien vairāk pievēršamies 

lietderībai jeb darbības rezultātiem.  

Daudzās ES budžeta jomās ieviestās kontroles sistēmas, kuru mērķis ir novērst, atklāt un izlabot 

kļūdas, pēdējos gados ir uzlabotas. Tas dod mums iespēju pilnveidot ticamības deklarāciju, un mēs 

ceram, ka varēsim uz šīm sistēmām vairāk paļauties, kad turpmāk būs jāpārbauda izdevumu pareizība.  

Tas mums ļaus, revidējot ES budžetu, sniegt jums labāku informāciju uz stabilāka pamata. 

Tāpēc aicinu jūs nākt talkā un izteikt savas domas un ierosinājumus par mūsu turpmāko darbu. 

Pēdējos mēnešos esam sagatavojuši revīzijas ziņojumus par aktuāliem jautājumiem, sākot no 

jaunatnes nodarbinātības līdz bēgļu krīzei un karsto punktu pieejai un beidzot ar enerģētiku un klimata 

pārmaiņām. Turpmākajos mēnešos publicēsim ziņojumus par Grieķijas finanšu krīzi, vienoto 

uzraudzības mehānismu un Vienotā noregulējuma valdi, kā arī par kopējās lauksaimniecības politikas 

nākotni. Taču mēs allaž esam lūkojušies pēc jaunām revīzijas tēmām, un jūsu ieguldījums, vai nu 

kolektīvs, vai individuāls, būtu ārkārtīgi noderīgs. 

Mēs turpināsim sargāt ES finanses un Savienības iedzīvotāju finansiālās intereses. Mēs arī turpmāk 

būsim neatkarīga balss, kas izceļ to, kas darbojas labi, un izgaismo neērtas patiesības, ja kaut kas nerit, 

kā nākas. Un pasaulē, kur plaši izplatīta maldinoša informācija un kur notiek manipulēšana ar datiem, 

Eiropas Revīzijas palāta turpinās sniegt jums un jūsu valstu iedzīvotājiem uzticamu un objektīvu 

informāciju. 

Paldies par uzmanību! 


