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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu iecelt François-Roger Cazala par Revīzijas palātas locekli
(C9-0121/2019 – 2019/0814(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 286. panta 2. punktu, saskaņā ar 
kuru Padome ar to ir apspriedusies (C9-0121/2019),

– ņemot vērā Reglamenta 129. pantu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0031/2019),

A. tā kā Parlamenta Budžeta kontroles komiteja pārbaudīja amata kandidāta atbilstību, jo 
īpaši ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 286. panta 1. punktā noteiktās 
prasības;

B. tā kā Budžeta kontroles komiteja 2019. gada 12. novembra sanāksmē uzklausīja 
Padomes izvirzīto Revīzijas palātas locekļa amata kandidātu,

1. sniedz labvēlīgu atzinumu par Padomes priekšlikumu iecelt François-Roger Cazala par 
Revīzijas palātas locekli;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un informēšanas nolūkā Revīzijas 
palātai, kā arī pārējām Eiropas Savienības iestādēm un dalībvalstu revīzijas iestādēm.
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1. PIELIKUMS. FRANÇOIS-ROGER CAZALA DZĪVES APRAKSTS

Izglītība

Parīzes Politisko zinātņu institūts (Sciences Po)
Bakalaura grāds tiesību zinātnēs, Parīzes I universitāte
Valsts Administrācijas skola (1981)
Sertificēts publiskā sektora revidents (Certified Government Audit Professional) (Iekšējo 
auditoru institūts/IIA)
Darba pieredze: revidents (1981–1985), juridiskais sekretārs (1985–1999), juridiskais 
padomnieks (kopš 1999. gada) Francijas Revīzijas palātā

1981 – 1985 Francijas Revīzijas palāta
1986 – 1988 Par civildienestu un plānošanu atbildīgā ministra (H. de Charrette) 

tehniskais padomnieks, kompetences jomas: civildienesta noteikumu 
jautājumi, augstākā līmeņa civildienesta ierēdņi, Valsts Administrācijas 
skola

1988 – 1989 Francijas Revīzijas palāta
1989 – 1992 Norīkots darbā Ārlietu ministrijā (Ekonomikas direktorāts, par 

starptautiskajiem vides jautājumiem atbildīgais direktora vietnieks)
1992 – 1995 Francijas vēstniecība Vācijā, otrais padomnieks (Vācijas iekšpolitika)
1995 Vides ministres (Corinne Lepage) biroja direktors
1996 – 1998 Francijas Revīzijas palāta (revīzijas jomas: premjerministra birojs, 

Iekšlietu ministrija, Tieslietu ministrija, Ārlietu ministrija)
1998 – 2008 Norīkots par galveno administratoru ESAO programmā SIGMA (ESAO 

un Eiropas Savienības kopīga iniciatīva, ko galvenokārt finansē ES 
nolūkā atbalstīt valsts pārvaldes reformu procesus Centrāleiropas un 
Austrumeiropas valstīs, kā arī valstīs, uz kurām attiecas Eiropas 
kaimiņattiecību politika), atbildības jomas: publisko finanšu un ārējās 
revīzijas jautājumi (revīzijas iestāžu un līdzvērtīgu struktūru izveide, 
kontrole un iekšējā revīzija)

2008. gada septembrisFrancijas Revīzijas palātas trešās palātas juridiskais padomnieks 
(revīzijas jomas: izglītība, pētniecība, universitātes, kultūra un 
komunikācija)

2011. gada aprīlis Francijas Revīzijas palātas septītās palātas juridiskais padomnieks un 
Transporta nodaļas vadītājs

2018. gada janvāris Francijas Revīzijas palātas pirmās palātas juridiskais padomnieks un 
Ekonomiskās attīstības un publisko finanšu nozares nodaļas vadītājs

Citas darbības

1981 – 1987 Pasniedzējs Politisko zinātņu institūtā (Sciences Po Parīzē)
1981 – 1987 Loceklis vai referents dažādās starpministriju komitejās un darba grupās 

saistībā ar valsts pārvaldes jautājumiem
1981 – 1987 Loceklis vai referents dažādās starpministriju komitejās un darba grupās 

saistībā ar valsts pārvaldes jautājumiem
1996 – 1998 Aģentūras France-Presse finanšu komitejas galvenais referents
1996 – 1998 Revīzijas palātas tiesnešu un bijušo tiesnešu apvienības ģenerālsekretārs
2008 – 2012 Revīzijas palātas tiesnešu un bijušo tiesnešu apvienības biroja loceklis
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2009 – 2012 Starptautisko organizāciju EUMETSAT (Darmštatē) un UNODC (Vīnē) 
revīzijas grupu loceklis, Līguma par kodolizmēģinājumu vispārējo 
aizliegumu organizācijas (OTICE/CTBTO) ārējās revīzijas vadītājs

2012 – 2013 Finanšu tiesu profesionālo standartu īstenošanas darba grupas 
līdzpriekšsēdētājs

No 2014. gada Revīzijas palātas pārstāvis Augstajā revidentu padomē
No 2016. gada Eiropas Stabilizācijas mehānisma revidentu kolēģijas loceklis, vēlāk 

priekšsēdētāja vietnieks

Valodas:

vācu, brīvi: lasīšana, runāšana, rakstīšana
angļu, brīvi: lasīšana, runāšana, rakstīšana
itāļu: pamatzināšanas
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2. PIELIKUMS. FRANÇOIS-ROGER CAZALA ATBILDES UZ ANKETAS 
JAUTĀJUMIEM

Profesionālā pieredze
1. Lūdzu, norādiet savu profesionālo pieredzi publisko finanšu jomā, kas varētu būt 

budžeta plānošana, budžeta izpilde vai pārvaldība, budžeta kontrole vai revīzija. 

Mana 38 gadus ilgā profesionālā darbība lielākoties ir bijusi veltīta publiskajām finansēm. Pēc 
augstākā līmeņa studiju beigšanas, konkrētāk, kad absolvēju Valsts Administrācijas skolu, 
sāku strādāt par revidentu Francijas Revīzijas palātā. Šajā amatā pavadīju pirmos piecus darba 
gadus, galvenokārt uzraugot pašvaldību finanses, kas tolaik bija Revīzijas palātas 
kompetencē, kā arī telesakaru pārvaldes sektora finanses. 

Pēc divu gadu darba ministra birojā atgriezos Francijas Revīzijas palātā, lai strādātu nodaļā, 
kas veic premjerministram pakļauto dienestu pārskatu revīziju, un vienlaikus biju iesaistīts 
Revīzijas palātas pastāvīgajā darbā saistībā ar valsts budžeta izpildi.

Pēc tam sešus gadus biju prom no Revīzijas palātas, strādājot Ārlietu ministrijā, no kuriem trīs 
gadus pavadīju Vācijā. Atgriezos pēc īsa laikposma vides ministres biroja direktora amatā, 
kurā pildīju arī ministres budžeta padomnieka pienākumus. 

Nākamajos trīs gados es veicu revīzijas par nepabeigtu vērienīgu nekustamā īpašuma projektu 
(Quai Branly starptautiskais konferenču centrs), attīstības politiku un brīvprātīgā darba 
pasākumiem attīstības jomā, kā arī par dažādām citām struktūrām.

Pēc tam tiku norīkots uz EASO programmas SIGMA (EASO un Eiropas Savienības kopīga 
iniciatīva, ko finansē galvenokārt ES) satvarā. Šīs programmas mērķis bija un joprojām ir 
sniegt vai palīdzēt sniegt tehnisko palīdzību publiskās pārvaldes jomā Eiropas Savienības 
kandidātvalstīm un, aizvien lielākā mērā, valstīm, uz kurām attiecas Eiropas kaimiņattiecību 
politika. Šī darbība tika veikta jo īpaši nolūkā veicināt reformas, ar kurām tiktu izveidotas 
sistēmas, kas balstās gan uz tiesiskuma, gan pārredzamības un efektivitātes principa. 
Sākotnēji man paredzētie pienākumi attiecās uz augstākās revīzijas iestādēm, kas saskaņā ar 
Kopenhāgenas kritērijiem tiek uzskatītas par vienu no tiesiskuma pamatiem, taču mana 
kompetence tika ātri paplašināta, ietverot citas publisko finanšu jomas: budžeta jautājumus, 
pirmspievienošanās finansējuma pārvaldību un publiskās iekšējās finanšu kontroles sistēmas. 

Šī pieredze bija īpaši bagātinoša gan tādā ziņā, ka apguvu līdz tam nepazītas sistēmas budžeta 
un publisko pārskatu kontroles jomā, kā arī publisko finanšu pārvaldībā kopumā, gan attiecībā 
uz citu valstu administratīvo sistēmu iepazīšanu. Tāpat kā visām programmā SIGMA 
iesaistītajām personām, man bija cieši jāsadarbojas ar Eiropas Komisijas dienestiem — gan 
tiem, kuru kompetencē ir paplašināšanās process un kaimiņattiecību politika, gan tiem, kas 
atbild par pamatjautājumiem (Budžeta ĢD, Lauksaimniecības un lauku attīstības ĢD u. c.). 
Darbs programmas SIGMA publisko finanšu jomā turklāt dabiski nozīmēja ļoti ciešas 
attiecības ar Eiropas Revīzijas palātu, kas tolaik intensīvi strādāja, lai izveidotu uzticības 
pilnas darba attiecības ar jauno vai nākamo dalībvalstu augstākajām revīzijas iestādēm un lai 
tām palīdzētu nodrošināt atbilstību rietumvalstu profesionālajiem standartiem. Līdz ar to es 
daudz sazinājos ar Eiropas Revīzijas palātu.

Šī pieredze neapstrīdami bija viena no bagātinošākajām visā manā profesionālajā karjerā.

Francijas Revīzijas palātā es atgriezos pirms nedaudz vairāk nekā 10 gadiem un vispirms uz 
divu gadu laikposmu biju norīkots darbā palātā, kas atbild par izglītības, augstākās izglītības, 
pētniecības un kultūras politikas jautājumiem. Pēc tam mani iecēla par vadītāju nodaļai, kas 
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atbild par transporta nozari un šīs ekonomiski un finansiāli nozīmīgās nozares uzņēmumiem 
un valsts politikas nostādnēm. Šos pienākumus pildīju nedaudz ilgāk par septiņiem gadiem. 

Pēdējos divus gadus es ieņemu par ekonomikas finansēšanu un valstij piederošajiem finanšu 
uzņēmumiem atbildīgās nodaļas vadītāja amatu.

Šajā laikposmā esmu arī bijis tieši iesaistīts valsts pārskatu apliecināšanā, ko Revīzijas palāta 
veic kopš 2009. gada, kā arī Revīzijas palātas kopīgajā apmācībā par valsts budžeta izpildes 
kontroli, ziņojuma par ekonomikas un finanšu perspektīvām sagatavošanā, transversālajā 
darbā publisko finanšu jomā (piemēram, ziņojums par uzkrājumu grāmatvedības īstenošanu) 
valsts pārvaldes sektorā un konstitutīvā budžeta likuma (LOLF — organic budget law) desmit 
gadu īstenošanas izvērtēšanā. 

2. Kādi ir jūsu ievērojamākie karjeras sasniegumi?

Darbs ESAO programmā SIGMA man deva iespēju nepastarpināti strādāt ar Eiropas 
Savienības kandidātvalstīm publisko finanšu un to kontroles jomā. Līdz ar to es biju iesaistīts 
svarīgos administratīvo un organizatorisko pārmaiņu procesos dažās no šīm valstīm un tieši 
piedalījos tiesību aktu un noteikumu izstrādē, kuru rezultātā attiecīgajās valstīs tika izveidotas 
sekmīgas demokrātiskas publisko finanšu iestādes. Vairumā gadījumu līdztekus šim pamata 
likumdošanas darbam es sniedzu ieguldījumu praktiskākās darbībās, kuru mērķis bija īstenot 
minētās pārmaiņas praksē, piemēram, stratēģisku dokumentu sagatavošanā iestādēm, kas 
iesaistītas šajos bieži vien apgrūtinošajos un sarežģītajos procesos (galvenokārt finanšu 
ministrijas un augstākās revīzijas iestādes).

Esmu vadījis ievērojamu skaitu salīdzinošo izvērtēšanu (peer reviews) šajās iestādēs. To 
rezultātā ir sagatavoti praktiski ieteikumi nolūkā veicināt šo struktūru darbības uzlabošanu un 
aktualizēšanu. Uzskatu, ka pēc iespējas esmu ņēmis vērā šo valstu īpatnības un to pārvaldes 
un organizatorisko kultūru, lai izvairītos no abstraktām pamācībām bez jebkādas saistības ar 
faktisko situāciju valstī vai valsts vēsturi. Tas nav vienkārši un dažkārt pat nav iespējams, taču 
vismaz esmu apzinājies, ka šiem jautājumiem ir nepieciešama pieeja, kas nav ne ideoloģiska, 
ne tehnokrātiska. Turklāt es apzinājos, ka visi ārējie dalībnieki saskaras nevis ar vienu 
atsevišķu iestādi vai procedūru, bet gan ar sistēmu, kurā ir daudz mijiedarbību un kurai ir 
plašāka ietekme. Man bija jāņem vērā — vai vismaz jāapzina — ieteikto reformu sekas uz 
citiem dalībniekiem vai citām attiecīgās sistēmas procedūrām (piemēram, ieviešot iekšējās 
revīzijas sistēmu konkrētā organizācijā, tajā ir vajadzīga arī iekšējā kontroles sistēma, tāpat 
ieteikumiem attiecībā uz noteiktu amatpersonu neatkarību ir jēga tikai tādā civildienestā, kur 
noteiktiem amatiem piemēro īpašu aizsardzību).

Varu arī minēt sasniegumus citās jomās:

- karjeras sākumā līdzautora statusā sagatavota rokasgrāmata par vietējā līmeņa 
publiskajām finansēm;

- likumdošanas darbs, ko veicu, strādājot par civildienestu atbildīgā ministra birojā, un 
kas ietvēra pasākumus noteiktu reglamenta noteikumu vienkāršošanai un 
racionalizēšanai, civildienesta ierēdņu streikam piemērojamo noteikumu precizēšanu 
un svarīgu reformu attiecībā uz augstākā līmeņa amatpersonu pieņemšanu darbā un 
apmācību;

- līdzpriekšsēdētāja pienākumi darba grupā ar uzdevumu apkopot un definēt Francijas 
Revīzijas palātas un reģionālo revīzijas palātu profesionālos standartus. Grupai bija 
jānosaka kopīgi standarti šīm dažādajām kontroles struktūrām papildus jau 
piemērotajiem starptautiskajiem standartiem (ISSAI), un tie jāprecizē un jāpastiprina 
lietderības revīzijas un tiesu darbības jomā.
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3. Kāda ir jūsu profesionālā pieredze starptautiskās multikulturālās un daudzvalodu 
organizācijās vai iestādēs, kas neatrodas jūsu valstī?

Uzskatu, ka man ir plaša pieredze attiecībās ar šāda veida struktūrām, kuru esmu guvis, pildot 
trīs veidu pienākumus:

– tiešā veidā kā iepriekšminētās ESAO programmas SIGMA galvenais administrators no 
1998. gada līdz 2008. gadam;

– tiešā veidā kā ārējais revidents; šos pienākumus es pildīju starptautiskajās organizācijās, 
attiecībā uz kurām Revīzijas palātai bija revidenta pilnvaras, konkrētāk, EUMETSAT 
Darmštatē un ANO ģenerālsekretariāta nodaļās Vīnē un vēlāk kā Līguma par 
kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu organizācijas (CTBTO/OTICE) sekretariāta 
pārskatu apstiprināšanas grupas vadītājs (arī Vīnē);

– pastarpināti — strādājot Ārlietu ministrijā un sadarbojoties ar starptautiskajām 
organizācijām manā darbības jomā (jo īpaši ar organizācijām, kas pieder pie ANO sistēmas, 
piemēram, PMO vai UNEP).

4. Vai jūs kādreiz esat saņēmis apstiprinājumu par veikto vadības pienākumu pareizu 
izpildi, ja šādu procedūru piemēro?

Šāda veida procedūru nepiemēro nevienam no manis ieņemtajiem amatiem.

5. Kuri no jūsu iepriekš ieņemtajiem amatiem ir bijuši saistīti ar politisku izvirzīšanu? 

Neviens. Pienākumiem, ko esmu pildījis ministru birojos, ir bijis pilnībā tehnisks un 
administratīvs raksturs.

6. Kādi ir trīs vissvarīgākie lēmumi, kuru pieņemšanā jūs esat piedalījies savas 
profesionālās darbības laikā?

Minēšu nesenus piemērus saistībā ar darbu Francijas Revīzijas palātā.

2014. gadā man kā transporta nodaļas vadītājam tika uzticēts plānot un koordinēt ziņojuma 
par Francijas ātrgaitas dzelzceļu sagatavošanu. Šis darbs pievērsa sabiedrības uzmanību 
ekonomiski, finansiāli un vidiski svarīgam jautājumam, kas līdz tam zināmā mērā bija 
noklusēts, proti, ātrgaitas dzelzceļa līnijām un to intensīvajai attīstībai pēdējo trīsdesmit gadu 
laikā. Ziņojumā tika uzskatāmi parādīts šā tīkla rentabilitātes zudums, tā proaktīvās attīstības 
stratēģijas negatīvā ietekme uz tradicionālā dzelzceļa tīkla uzturēšanas plānošanu un 
finansēšanu (gan attiecībā uz infrastruktūru, gan ritošo sastāvu), aizvien lielākā konkurence ar 
citiem transporta veidiem un nepārliecinošie rezultāti ekonomikas un ekoloģijas aspektā. 
Tādējādi ziņojums palīdzēja kliedēt teorētisko skatījumu uz ātrgaitas transporta attīstību, kas 
varēja ievest tikai finanšu strupceļā, neradot ar šā transporta veida izmaksām samērīgu 
pievienoto vērtību. Ziņojumā tika aicināts būtiski atjaunot valsts politiku šajā jomā, un tas 
visbeidzot īstenojās, 2018. gadā Francijai pieņemot nozīmīgu dzelzceļa nozares reformu.

2017. gadā kā ēnu referents es tiešā veidā piedalījos Francijas Revīzijas palātas darbā saistībā 
ar valsts kā akcionāres jautājumiem, citiem vārdiem, valsts rīcību kā uzņēmuma kapitāldaļu 
turētājai. Šajā darbā tika sagatavots pirmais vispārējā stāvokļa apskats par šo tematu un 
atklāta šajā jomā īstenotā prakse, parādot, ka tā reti atbilda ekonomiskās racionalitātes 
apsvērumiem un uz aktīvu pārvaldību balstītai pieejai. Tas sākās jau ar valsts turēto 
kapitāldaļu portfeļa sastāvu, kura apjoms īstenoto privatizāciju rezultātā bija mazāks nekā 
iepriekš, taču tieši tāpēc ārkārtīgi dažāds, pat nesaskanīgs un šķietami neloģisks. Tas pats bija 
sakāms par statūtiem un pārvaldības noteikumiem, kas bieži vien atbilda vēsturiskām 
nozarēm, kur valsts iesaistes jēga mūsdienās ir apšaubāma (piemēram, transporta nozare vai 
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publiskā audiovizuālā nozare). Šim darbam bija būtiska ietekme, un tā rezultātā tika 
pieņemtas dažādas reformas, piemēram, mainīti dzelzceļa un audiovizuālo uzņēmumu statūti 
(statusa maiņa uz parastu uzņēmējsabiedrību, kam piemēro standarta pārvaldību).

2012. līdz 2013. gadā mani aicināja koordinēt izmeklēšanu par valsts un autoceļu 
koncesionāru attiecībām. Šis darbs palīdzēja atklāt, cik ļoti nelīdzsvarotas šobrīd ir 
koncedenta (valsts) un koncesionāru attiecības. Izmeklēšana parādīja, ka koncesionāriem 
atvēlētajai ceļa nodevu paaugstināšanai, kam pretī tika sagaidīti uzlabošanas vai jaudas 
palielināšanas darbi, bija apšaubāms pretizpildījums (parastie uzturēšanas vai komerciālās 
pievilcības nodrošināšanas darbi, kas koncesionāriem būtu jāveic jebkurā gadījumā, vai darbi 
par summām, kuras nav samērīgas ar finanšu ieguvumiem no nodevu paaugstināšanas). 
Kopumā valsts tehniskā spēja kontrolēt autoceļu koncesiju īstenošanu šķita vājāka 
salīdzinājumā ar līdz tam valdošo stāvokli. Šā ziņojuma saturs tika izmantots gan politiskā 
līmenī, lai no jauna panāktu līdzsvaru līgumattiecībās, gan administratīvā un tiesu līmenī, lai 
sāktu padziļinātu izmeklēšanu par to, kā autoceļu uzņēmumi ievēro konkurences noteikumus.

Neatkarība
7. Līgumā ir noteikts, ka Revīzijas palātas locekļi savu uzdevumu izpildē ir „pilnīgi 

neatkarīgi”. Kā jūs šo noteikumu ievērotu savu paredzamo pienākumu izpildē? 

Pienākumi, ko esmu pildījis Francijas Revīzijas palātā kopš savas profesionālās darbības 
sākšanas, un tiem atbilstošais tieslietu nozares amatpersonas statuss arī paredz neatkarības 
ievērošanu. Saskaņā ar Revīzijas palātas procedūrām un jo īpaši koleģialitātes un 
profesionālisma principu, kas izriet no konkrētu noteikumu piemērošanas, vienmēr esmu bijis 
pilnībā neatkarīgs darba plānošanā, revīzijas veikšanā, ziņojumu sagatavošanā (konstatējumu 
izvēle, ieteikumu formulēšana) un kopīga lēmuma pieņemšanā par to publicēšanu vai 
nepublicēšanu (arī par publikācijas veidu).

Šī neatkarība jo īpaši ietver objektivitātes, neitralitātes un taisnīguma principu. Ja Revīzijas 
palātas darbība man kādreiz liktu apsvērt, vai mana neatkarība un iepriekšminētie principi 
varētu tikt apšaubīti, es to darītu zināmu Revīzijas palātas struktūrām (kas arī var uzņemties 
šādu iniciatīvu) un izbeigtu dalību lietas izskatīšanā neatkarīgi no savas iesaistes rakstura vai 
tā, cik tālu esmu ticis savā darbā.

Šie principi un uzvedības noteikumi tikpat lielā mērā ir piemērojami Eiropas Revīzijas 
palātai, un, ja mani iecels amatā, es tikai turpināšu ievērot un praksē īstenot sev labi zināmās 
procedūras, ņemot vērā ES iestādei raksturīgās īpatnības. Šajā sakarībā man arī šķiet svarīgi 
uzsvērt, ka Revīzijas palātas locekļu neatkarībai ir jāizpaužas arī attiecībā uz viņu pārstāvētās 
dalībvalsts iestādēm un ka ir jāsaglabā vislielākā neitralitāte attiecībā uz Francijas valsts 
iestāžu ieņemtajām nostājām vai paustajām interesēm.

Visbeidzot, ir svarīgi atturēties no rīcības (jo īpaši neieņemt publisku nostāju), kas varētu radīt 
aizdomas par neatkarības trūkumu.

8. Vai jūs vai jūsu tuvi radinieki (vecāki, brāļi un māsas, likumīgais partneris un bērni) 
nodarbojaties ar uzņēmējdarbību, vai jums pieder daļas kādā uzņēmumā, vai arī ir citas 
saistības, kas varētu būt nesavienojamas ar jūsu paredzamajiem pienākumiem? 

Cik man zināms, nē.

9. Vai esat gatavs Revīzijas palātas priekšsēdētājam atklāt visas savas finansiālās intereses 
un citas saistības un tās publiskot? 

Tā nebūtu nekāda problēma, jo man šīs procedūras jau piemēro:



PE642.892v02-00 10/15 RR\1192656LV.docx

LV

– kā Francijas Revīzijas palātas loceklim;

– kā Augstās revidentu padomes kolēģijas (neatkarīga administratīvā iestāde, kura ir 
atbildīga par revidenta profesijas regulējumu un disciplīnu un kurā es kopš 2014. gada beigām 
pārstāvu Revīzijas palātu) loceklim.

10. Vai esat iesaistīts kādā tiesas procesā? Ja tā ir, lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju. 

Neesmu iesaistīts nevienā tiesas procesā.

11. Vai jums ir aktīva vai izpildoša loma politikā? Ja jā, kādā līmenī? Vai pēdējo 18 mēnešu 
laikā esat ieņēmis kādu politisku amatu? Ja tā ir, lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju.

Es nekad neesmu ieņēmis izpildošu vai aktīvu lomu politikā.

12. Vai pēc iecelšanas Revīzijas palātas locekļa amatā jūs atkāpsieties no visiem vēlētiem 
amatiem un pārtrauksiet aktīvu atbildīgu darbību politiskā partijā?

Principā esmu gatavs atkāpties no visiem vēlētiem amatiem, kā arī pārtraukt aktīvu atbildīgu 
darbību politiskā partijā. Faktiski tas nebūtu nepieciešams, jo nekad neesmu ieņēmis šādus 
amatus, nedz arī plānoju tādus ieņemt.

13. Kā jūs rīkotos gadījumā, ja nopietna pārkāpuma vai pat krāpšanas un/vai korupcijas 
lietā būtu iesaistītas personas no jūsu dalībvalsts?

Nedomāju, ka mana rīcība atšķirtos, ja šāda veida lietās būtu iesaistītas personas no manas 
dalībvalsts vai personas no citām valstīm, neatkarīgi no tā, vai pārkāpumi būtu nopietni vai 
ne. Abi gadījumi manā skatījumā ir pilnībā vienādi, tiem būtu jāpiemēro vieni un tie paši 
noteikumi, un es tos piemērotu. 

Pienākumu izpilde
14. Kādiem vajadzētu būt pareizas finanšu pārvaldības kultūras galvenajiem elementiem 

jebkurā publiskā iestādē? Kā Revīzijas palāta varētu palīdzēt tos īstenot?

Pareiza publisko iestāžu finanšu pārvaldība manā skatījumā ir būtisks nosacījums to 
pienācīgai darbībai, uzticamībai un, pats svarīgākais, iedzīvotāju, kas ir nodokļu maksātāji, 
atbalstam publiskās varas iestādēm un to uzdevumu izpildei.

Šī finanšu pārvaldība tomēr ir jāskata visas publiskās sistēmas satvarā. Šajā ziņā publisko 
finanšu pārvaldības kvalitāte ir atkarīga no citiem svarīgiem publiskās pārvaldības sistēmas 
elementiem. Tā pati ir šīs sistēmas elements. Te var minēt vispārējo pārvaldības satvaru un jo 
īpaši starpministriju koordinācijas uzdevumu efektīvu īstenošanu, un lietderīgas informācijas 
apriti starp publiskā sektora dalībniekiem. Var minēt arī amatpersonu darbā pieņemšanas un 
apmācības sistēmu, viņiem piemērojamo reglamentu, viņu individuālās karjeras pārvaldību 
un, protams, viņu personisko ētiku un aizsardzību pret iespējamu ļaunprātīgu varas 
izmantošanu.

Citiem vārdiem sakot, publisko finanšu pārvaldības pareizie principi varēs būt pilnībā efektīvi 
un tikt īstenoti tikai tad, ja būs nodrošināti stabili publiskās pārvaldības pamati.

Attiecībā uz finanšu jautājumiem pašiem par sevi, manuprāt, nav būtiskas atšķirības starp 
principiem, kas ir pamatā labai privātai pārvaldībai un labai publiskai pārvaldībai, izņemot, 
protams, to, ka publiskajās sistēmās pamatoti liela nozīme ir jāpiešķir likumības un 
pārvaldības pārredzamības principam. Domāju, ka publiskās pārvaldības pamatā ir jābūt 
stingrai likumības principa ievērošanai, jo tiem, starp kuru pamatuzdevumiem ir tiesību 
normu definēšana, īstenošana un uzraudzība, ir šajā ziņā jābūt paraugam savu ikdienas 
darbību pārvaldībā. Pretējā gadījumā tiktu apdraudēta iedzīvotāju un nodokļu maksātāju 
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uzticēšanās publisko iestāžu darbībai un likumībai. Līdz ar tiesību normu ievērošanu ir īpaši 
nepieciešams garantēt amatpersonu morālo godīgumu neatkarīgi no to hierarhiskā līmeņa vai 
darbības rakstura.

Publiskās darbības pārredzamības princips šīs prasības atspoguļo vai, drīzāk, izriet no tām. 
Iedzīvotājiem, nodokļu maksātājiem un ievēlētajām amatpersonām ir jāvar pastāvīgi pārbaudīt 
to, kā publiskie līdzekļi tiek iekasēti un izdoti. Es vēlētos citēt 1789. gada Cilvēka un pilsoņa 
tiesību deklarācijas 15. pantu, kas zināmā mērā ir kļuvis par Francijas Revīzijas palātas otru 
devīzi:

„Sabiedrībai ir tiesības prasīt no katra valsts darbinieka atskaiti par viņa paveikto darbu”. 

Šī frāze jau vairāk nekā divus gadsimtus perfekti izsaka to, kas jāsaprot kā publiskas darbības 
pārredzamība, un no tās izrietošo pārskatatbildības pienākumu. To varētu pārņemt visas 
augstākās revīzijas iestādes, kuru pamatuzdevums ir nodrošināt šā pienākuma izpildi.

Papildus šiem svarīgajiem principiem, kas ir īpaši publiskajam sektoram, var minēt citus 
ikdienišķākus principus vai noteikumus, uz kuriem jābalsta pareiza publisko iestāžu finanšu 
pārvaldība.

Es minēšu, protams, taupīguma, efektivitātes un lietderības principu, kam būtu jāiedvesmo 
ikviens gudrs pārvaldītājs.

Taču gudra pārvaldība būs iespējama tikai situācijā, ko raksturo:

- skaidri un atbilstīgi definēti mērķi, kas jāsasniedz un jāizvērtē;

- atbilstīga administratīvā spēja, kas ļauj sasniegt šos mērķus (un reāla iespēja šo spēju 
īstenot efektīvi un lietderīgi, kas ne vienmēr ir pašsaprotami ļoti centralizētās 
sistēmās);

- vienkāršs un stingrs iekšējās kontroles satvars ar skaidri noteiktām atbildības jomām, 
kas darītas visiem zināmas, un atbilstīgu hierarhisko un funkcionālo kārtību, kuru 
atzinuši visi attiecīgie darbinieki;

- instrumenti, procedūras un struktūras, kas ļauj gūt pamatotu pārliecību, ka šie dažādie 
elementi ir savā vietā un tos var efektīvi īstenot: attiecīgs kontu plāns, pilnīga, skaidra 
un lietderīga finanšu informācija (budžets, konti un piezīmes), stabilas un labi 
izstrādātas iekšējās procedūras, atbilstīga un atbildīga pārvaldības struktūra un 
profesionālas un neatkarīgas iekšējās un ārējās revīzijas sistēmas.

15. Saskaņā ar Līgumu Revīzijas palāta palīdz Parlamentam tā kontroles pilnvaru 
īstenošanā attiecībā uz budžeta izpildi. Kā jūs vēl vairāk uzlabotu Revīzijas palātas un 
Eiropas Parlamenta (konkrētāk, Budžeta kontroles komitejas) sadarbību nolūkā 
palielināt vispārējo izdevumu publisko uzraudzību un to lietderīgumu?

Precīzi un argumentēti atbildēt uz šo jautājumu es varēšu tikai tad, kad būšu guvis personisku 
pieredzi šajās attiecībās un saistībā ar to iespējamiem uzlabojumiem.

Tomēr norādu, ka Revīzijas palātas un Parlamenta attiecības ir visai kodolīgi, taču skaidri 
definētas Līgumā par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 287. pantā, kurš paredz, ka 
Revīzijas palāta palīdz Eiropas Parlamentam un Padomei īstenot to pilnvaras, kas saistītas ar 
budžeta izpildes kontroli. Domāju, ka nekļūdos, sacīdams, ka sevišķi aktīvi šo noteikumu ir 
izmantojis Parlaments un jo īpaši tā Budžeta kontroles komiteja un ka Revīzijas palāta 
vienmēr ir uzskatījusi, ka tās pamatuzdevums ir pēc iespējas labi atbildēt uz pieprasījumiem, 
kas tai šajā sakarībā varētu tikt adresēti.

Tomēr sadarbību un saziņu noteikti var uzlabot vēl vairāk.
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Tāda ir bijusi Francijas Revīzijas palātas pieredze, lai gan tās situācija stipri atšķīrās no 
Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Revīzijas palātas situācijas: ir pakāpeniski ieviestas 
procedūras, daudz biežāk notiek visdažādākā rakstura kontakti, ir noteiktas kopīgu interešu 
jomas un uzsākta spēcīga sadarbība, ko, protams, vēl iespējams uzlabot.

Varu iedomāties — lai gan par to vēl jāpārliecinās praksē —, ka sadarbību varētu uzlabot, 
pievēršoties šādiem konkrētiem elementiem:

– punktualitāte darba izpildē un darba veikšana brīdī, kas ļauj Parlamentam sagatavoto 
darbu izmantot vislabāk;

– revīzijas tematu izvēle atbilstīgi Parlamenta interesēm;

– pēc iespējas lielāka ziņojumu skaidrība un saprotamība un praktisku un precīzu 
ieteikumu sniegšana;

– ikdienas darba attiecību uzturēšana un attīstīšana, lai abas iestādes varētu labāk 
izprast viena otras vēlmes un ierobežojumus.

16. Kāda, jūsuprāt, ir lietderības revīzijas pievienotā vērtība? Kā šajā revīzijā iegūtie dati 
būtu jāizmanto pārvaldības procesā?

Lai lietderības revīzijai būtu pievienotā vērtība, vispirms ir jānodrošina, ka pamata finanšu 
dati ir pilnīgi un precīzi, un tas nozīmē, ka pietiekami profesionāli jāveic finanšu un 
pareizības revīzijas. 

Taču ir skaidrs, ka lietderības revīzija sniedz ievērojamu pievienoto vērtību visiem augstāko 
revīzijas iestāžu darbu lasītājiem un izmantotājiem.

 Pirmām kārtām, tas attiecas uz iedzīvotājiem un nodokļu maksātājiem, kas tādējādi 
var iepazīties ar publisko, politisko un administratīvo darbību rezultātiem un tos 
novērtēt. Lietderības revīzijas konstatējumi tādējādi efektīvi veicina publiskas debates 
un nodrošina objektīvu informāciju.

 Tas, protams, attiecas uz parlamentārajām struktūrām, piemēram, Eiropas Parlamentu, 
kas no lietderības revīzijas ne vien gūst objektīvu vērtējumu par to politikas nostādņu, 
programmu un darbību rezultātiem, kuras tas ir apstiprinājis vai kuras tam prasīts 
apstiprināt, un līdz ar to šos jautājumus var apspriest, balstoties uz pienācīgu 
dokumentāciju, bet arī var pieprasīt politiķiem vai administratoriem, kas ir atbildīgi 
par šīm politikas nostādnēm, programmām un darbībām, atskaitīties par savu 
pienākumu izpildi. Principā to rīcībā ir instruments, ar ko attiecīgā gadījumā var 
ietekmēt šīs darbības.

 Visbeidzot, tas attiecas arī uz pašām izpildiestādēm, kurām tādējādi ir pieejama 
analīze, ko tās pašas nevarētu veikt laika un līdzekļu, un dažkārt arī ideju trūkuma dēļ, 
un, ja šādu analīzi tās tomēr veiktu, izmantotā pieeja varētu nebūt neatkarīga un 
objektīva. Lietderības revīzijas rezultātiem, ja tos atzīst un labticīgi izmanto valsts 
amatpersonas, būtu jāpalīdz uzlabot publiskās politikas nostādnes, to atbilstību un 
īstenošanu. Šie rezultāti arī varētu palīdzēt apzināt labas prakses piemērus, ko 
neapšaubāmi būtu vērts izplatīt visām attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm. Tādējādi 
tie būtu ļoti noderīgi publiskās pārvaldības uzlabošanā, kam jābūt visu augstāko 
revīzijas iestāžu prioritāram un pastāvīgam mērķim.

Pats par sevis saprotams, tas, vai lietderības revīzijas konstatējumi un ieteikumi tiek ņemti 
vērā, pamatā ir atkarīgs no šīs revīzijas būtiskuma, tajā izmantotās metodikas stingrības un tās 
satura skaidrības un nepārprotamības. To var panākt tikai ar profesionālu un objektīvu pieeju, 
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tostarp nevis cenšoties sodīt par formālām vai nenozīmīgām (vai abējādi) kļūdām, bet gan 
palīdzot uzlabot publisko iestāžu darba organizēšanas efektivitāti un lietderību kopumā. Nav 
šaubu, ka pārkāpumi ir jākonstatē un par tiem jāziņo, varbūt pat jāpieņem pasākumi atbildīgo 
sodīšanai, taču ir jāsargājas, lai nelielie līdzekļi netiktu izšķiesti darbībām, kas var izrādīties 
veltīgas.

17. Kā varētu uzlabot Revīzijas palātas, dalībvalstu revīzijas iestāžu un Eiropas Parlamenta 
(Budžeta kontroles komitejas) sadarbību saistībā ar ES budžeta revīziju?

Starp Eiropas Revīzijas palātu un valstu augstākajām revīzijas iestādēm jau tagad pastāv 
ciešas attiecības. Tās cita starpā ir paredzētas un definētas LESD 287. pantā. Šīs sadarbības 
kārtību pirmām kārtām nosaka kontaktkomiteja, kas apvieno visas attiecīgās iestādes. 
Komiteja ir pierādījusi savu vērtību un vairākkārt īstenojusi praktiskas sadarbības pasākumus, 
no kuriem ieguvēji bijuši visi dalībnieki, jo īpaši saistībā ar tās darba grupām kopīgu interešu 
jautājumos. Varētu paredzēt papildu sadarbības centienus, piemēram, paralēlu vai kopīgu 
revīziju īstenošanu kopīgu interešu jomās, piemēram, par ES fondu pārvaldību valsts līmenī 
vai Eiropas Savienības daļēji finansētiem pārrobežu investīciju projektiem. 

Taču varētu būt iespējams attīstīt ikdienas attiecības, lai jo īpaši uzlabotu zināšanas par 
pārējām iestādēm, gan organizatoriskā, gan metodikas aspektā. Te es jo īpaši domāju par 
plašākām iespējām norīkot vienas iestādes revidentus uz citu iestādi. Francijas Revīzijas 
palātā mēs uz vismaz divu gadu laikposmu uzņemam kolēģus no Eiropas Revīzijas palātas 
(principā, bet praksē — uz ilgāku laiku). Abas puses šo pieredzi vienprātīgi uzskata par ļoti 
pozitīvu.

Cits ļoti praktisku attiecību piemērs ir mūsu kopīgā darba izklāsta organizēšana. Šādu pieredzi 
esmu guvis arī es personiski, jo tiku vadījis grupu, kas Eiropas Revīzijas palātā sniedza 
izklāstu par izmantoto metodiku un gūtajiem rezultātiem iepriekšminētajā darbā par ātrgaitas 
dzelzceļu. Esmu pārliecināts, ka šis izklāsts izraisīja lielu interesi un palīdzēja Eiropas 
Revīzijas palātai tās padziļinātajā darbā par ātrgaitas tīkliem Eiropas Savienībā.

Kas attiecas uz parlamentiem — gan Eiropas, gan valstu —, to ziņā, protams, ir noteikt 
ciešākas sadarbības veidus un līdzekļus. Augstākās revīzijas iestādes noteikti var palīdzēt šīs 
sadarbības padziļināšanā, piemēram, paralēli pievēršot savu attiecīgo parlamentāro partneru 
uzmanību konkrētiem jautājumiem, kas varētu būt svarīgi visiem, piemēram, Eiropas fondu 
pārvaldības un izlietojuma kontroles sistēmu efektivitātei.

18. Kā jūs uzlabotu Revīzijas palātas ziņošanu Eiropas Parlamentam, lai sniegtu visu 
nepieciešamo informāciju par to datu precizitāti, kurus dalībvalstis ir iesniegušas 
Eiropas Komisijai?

Revīzijas palāta nevar tieši pieprasīt dalībvalstīm uzlabot Eiropas Komisijai sniegtās 
informācijas uzticamību. Taču viens no revīzijas satvarā veikto regulāro pārbaužu mērķiem ir 
pārliecināties, ka dalībvalstis Komisijai sniedz attiecīgus, precīzus un pilnīgus datus. Tāpat 
Revīzijas palātas kompetencē ir ieteikt Komisijai pieņemt šādu pasākumu attiecībā uz 
dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka saņemtie dati ir pēc iespējas uzticamāki (piemēram, lūgt 
trešām personām apliecinājumus vai sertifikāciju, veikt revīzijas, sniegt tehnisko palīdzību 
valstīm, kam tā ir nepieciešama, kā arī vienkāršot prasītās informācijas raksturu un samazināt 
tās apjomu utt.).

Citi jautājumi
19. Vai jūs atsauksiet savu kandidatūru, ja Parlamenta atzinums par jūsu iecelšanu par 

Revīzijas palātas locekli būs negatīvs?
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Eiropas Parlamenta un Eiropas Revīzijas palātas attiecības balstās uz ES Līgumu un citu 
Eiropas tiesību aktu noteikumiem. Taču šīs attiecības var būt efektīvas tikai tad, ja to pamatā 
ir arī uzticēšanās un cieņa. Ir skaidrs, ka Eiropas Parlamenta negatīvs atzinums par manis 
iecelšanu Revīzijas palātas locekļa amatā pašos pamatos kaitēs uzticībā balstītām attiecībām 
un manu amata pienākumu izpildei. Šādos apstākļos man nešķiet iespējams neatsaukt savu 
kandidatūru.
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