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2005. gada jūnijā Komisija pieņēma rīcības plānu integrētas iekšējas kontroles struktūras 
ieviešanai. Mērķis bija izpildīt savu apņemšanos saņemt pozitīvu ticamības deklarāciju (DAS) 
līdz savu pilnvaru termiņa beigām. Rīcības plāna īstenošana sākās 2006. gadā.

Darba dokumenta mērķis, pirmkārt, ir novērtēt Komisijas panākto progresu un sasniegtos 
rezultātus, īstenojot rīcības plānu. Otrkārt, tajā ir izvirzītas problēmas un jautājumi attiecībā 
uz integrētas iekšējās kontroles struktūras nākotni.

1. Rīcības plāns integrētas iekšējās kontroles struktūras ieviešanai — pirmsākums, 
saturs un panākumi

1.1. Pirmsākums

2005. gadā Komisija nolēma veikt pasākumus, lai saņemtu pozitīvu ticamības deklarāciju 
(DAS). 2010. gada novembrī Eiropas Revīzijas palāta jau desmito reizi norādīja, ka tai nav 
pamatotas ticamības par maksājumiem attiecībā uz visām vispārējā budžeta daļām. Turklāt 
2003. gadā budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras laikā Parlaments un Padome mudināja 
Komisiju veikt pasākumus, lai atrisinātu šo situāciju. Visbeidzot 2007.–2013. gada finanšu 
shēmas īstenošana pavēra iespējas mainīt juridisko pamatu un tādējādi nodrošināja iespēju 
aktivizēt papildu sviras pozitīvas DAS saņemšanai.

Lai saņemtu pozitīvu DAS, Komisija koncentrēja savus centienus uz iekšējās kontroles 
struktūras uzlabošanu. Kādēļ?

Pirmkārt, uzraudzības un iekšējās kontroles sistēmas nesniedza pietiekamas garantijas, lai 
Revīzijas palāta varētu iegūt pozitīvu ticamības deklarāciju par notikušo darījumu likumību 
un pareizību.

Otrkārt, 2004. gadā īpašā ziņojumā Revīzijas palāta norādīja uz nepilnībām izmantojamajā 
iekšējās revīzijas sistēmā ES un sniedza ieteikumus revīzijas modeļa uzlabošanai.

Treškārt, Komisija saņēma skaidru politisku pilnvarojumu pārveidot iekšējās revīzijas modeli. 
Saskaņā ar Terence Wynn ziņojumu par 2003. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu 
Parlaments nepārprotami aicināja Komisiju izstrādāt rīcības plānu Kopienas iekšējās kontroles 
struktūras īstenošanai.

Savā ieteikumā Parlamentam par 2003. gada budžeta izpildes apstiprināšanu Padome arī 
aicināja Komisiju turpināt iesākto, lai izstrādātu skaidru un visaptverošu revīzijas un kontroles 
stratēģiju.

1.2. Saturs

Rīcības plāns ir izstrādāts, lai samazinātu plaisu starp pastāvošo revīzijas sistēmu un Revīzijas 
palātas izstrādāto revīzijas modeli. „Vienotas revīzijas” modelis, ko ierosinājusi palāta, ir 
balstīts uz integrētu dalībnieku ķēdi, kuri darbojas saskaņoti, pamatojoties uz kopīgiem 
principiem, un ir atbildīgi par savām veiktajām pārbaudēm katrā procesa posmā.

Šāda modeļa īstenošana paredz, ka Komisija veic nepieciešamos pasākumus savā līmenī, bet 
arī to, ka dalībvalstis pilnībā iesaistās reformā, jo tās pašreiz rīkojas ar 80 % ES fondu saskaņā 
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ar dalīto pārvaldību.

Pamatojoties uz trūkumu novērtējumu, Komisija nolēma veikt 16 konkrētus pasākumus, kas 
iedalīti četrās tēmās.

Pirmā tēma attiecas uz vienkāršošanu un kopējiem kontroles principiem (1.–4. pasākums).
1. pasākums, kas attiecas uz vienkāršošanu, ir vērsts uz to, lai novērstu nelikumības un 
neprecizitātes, kas rodas no grūtībām, piemērojot atbilstības kritērijus. 2. un 3. pasākums 
attiecas uz kopēju principu izveidi, kā arī Komisijas un dalībvalstu izmantojamo kontroles 
stratēģiju saskaņošanu. Mērķis ir nodrošināt skaidrākus un visaptverošākus pierādījumus tam, 
ka ir izstrādātas uzraudzības un kontroles sistēmas un ka ar tām var pareizi pārvaldīt kļūdas 
risku. Pēdējais šīs tēmas pasākums ietver dialoga uzsākšanu ar Parlamentu un Padomi par 
riskiem, kas jāpieļauj notikušajos darījumos, lai sniegtu skaidrojumu palātai par budžeta 
izpildes apstiprināšanas iestāžu prasībām.

Otrā tēma attiecas uz pārvaldības deklarācijām un revīzijas ticamību (5.–8. pasākums). 
Mērķis ir nodrošināt pamatotu ticamību par notikušo darījumu pareizību un likumību katrā ES 
budžeta īstenošanas līmenī. Tas ietver katra dalībnieka atbildības stiprināšanu, lai Komisija 
varētu vieglāk savā līmenī apliecināt to, ka ES līdzekļi tiek pārvaldīti pareizi. Lai sasniegtu šo 
mērķi, Parlaments norādīja, ka dalībvalstīm ir jānodrošina ex-ante atklāšanas paziņojums un 
ex-post ticamības deklarācija visaugstākajā politiskajā līmenī. Tomēr pret tā priekšlikumu tika 
celti zināmi iebildumi Ekonomikas un finanšu jautājumu padomē (ECOFIN). Lai saskaņotu 
šīs dažādās nostājas, Komisija ierosināja noteikt valsts koordinējošo iestādi katrā politikas 
jomā, kas iesniegtu kopsavilkuma ziņojumus par operatīvā līmeņa pārvaldības deklarācijām 
(5. pasākums). Komisija arī vēlējās pārbaudīt pārvaldības deklarāciju lietderību jomās, kurās 
netiek veikta dalīta un netieša centralizēta līdzekļu pārvaldība (6. pasākums). Visbeidzot, 
Komisija pauda vēlmi paplašināt neatkarīgo revīziju un valsts augstāko revīzijas iestāžu lomu, 
lai nodrošinātu papildu ticamību attiecībā uz notikušajiem darījumiem (7. un 8. pasākums).

Trešā tēma attiecas uz kontroles līmeņa palielināšanu, ko var panākt, nepaaugstinot saistīto 
resursu līmeni (9.–11. pasākums). Šajā nolūkā rīcības plānā ir norādīts, pirmkārt, uz 
nepieciešamību nodrošināt labāku koordināciju starp kontroles iestādēm, lai mazinātu 
divkāršu darbu. Proti, šī darbība ietver apmaiņu ar rezultātiem, kurus revidenti ieguvuši 
saistībā ar savu darbu un papildu pasākumiem, definīciju par kopēju revīzijas stratēģiju un 
labāku koordināciju plānošanas revīzijās (9. pasākums). Otrkārt, rīcības plāns ir vērsts uz 
izmaksu un ieguvumu pieeju, lai kontrolētu kļūdas risku notikušajos darījumos. Mērķis ir 
panākt atbilstošu līdzsvaru starp pārbaužu izmaksām un ieguvumiem (10. un 11. pasākums).

Rīcības plāna ceturtā un pēdējā tēma ir veltīta atsevišķu ES politikas jomu neviendabīgajam 
raksturam, un tādēļ tajā ir ietverti pasākumi, kas vērsti uz konkrētām nozarēm raksturīgu 
trūkumu novēršanu (12.–16. pasākums). Pirmkārt, atklājot trūkumus katrā politikas jomā, 
Komisijas dienesti veica pasākumus, lai novērstu šos trūkumus, sagatavojot ikgadējus 
pārvaldības plānus un progresa ziņojumus ikgadējos darbības pārskatos (12. pasākums). 
Otrkārt, vairāki pasākumi bija izstrādāti, lai palielinātu atbalstu struktūrfondiem, kas ir 
visvairāk pakļauti kļūdas riskam (13.–15. pasākums). Šīs iniciatīvas ietver Komisijas 
priekšlikumu veikt papildu analīzi par pastāvošajām kļūdām uzraudzības sistēmā, lai 
nostiprinātu pašreizējās pamatnostādnes un veicinātu uzticības līgumus, kuros dalībvalstis 
apņemas nodrošināt revīzijas ticamību katru gadu (13.–15. pasākums). Pēdējā pasākuma 
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mērķis ir izveidot vienotas pamatnostādnes katrai politikas grupai (16. pasākums).

1.3. Panāktais progress rīcības plāna īstenošanā

Panāktais progress ir jānovērtē pēc diviem kritērijiem, proti, rīcības plāna īstenošana un tā 
ietekme uz kļūdu samazināšanu notikušajos darījumos.

 Panāktais progress rīcības plāna īstenošanā

Savā jaunākajā novērtējumā1 Komisija pauda uzskatu, ka rīcības plāns tika pilnībā pabeigts 
līdz 2009. gada sākumam. Plāna īstenošana aizkavējās, salīdzinot ar sākotnējo grafiku, kurā 
noteiktais termiņš bija 2007. gada beigas.

Tomēr attiecībā uz Komisijas paziņojumu ir nepieciešami daži paskaidrojumi.

Pirmkārt, kaut gan 13 no sākotnējiem 16 pasākumiem tika patiešām pabeigti, trīs pasākumus 
nevarēja īstenot, vai arī tie tika turpināti citos veidos. Pirmais no šiem trim pasākumiem bija 
kopēju iekšējās kontroles principu izveide priekšlikumā par pārskatāmo Finanšu regulu 
(2. pasākums). Tā kā Komisija nepanāca politisku vienošanos par īpašu noteikumu par iekšējo 
kontroli iekļaušanu tajā, pasākuma mērķis tika sasniegts saskaņā ar 28. panta a) punktu, ar 
kuru budžeta īstenošanā tiek ieviests efektivitātes un lietderīgas iekšējās kontroles princips. 
Otrais pasākums attiecas uz starpiestāžu dialogu par kļūdas risku (4. pasākums). Tā kā 
jēdzienu par pieļaujamo kļūdas riska līmeni nevarēja iekļaut Finanšu regulā, Komisija 
izvēlējās pabeigt šo pasākumu, definējot jēdzienu „atlikušais kļūdas risks” un savus centienus 
koncentrēja uz finanšu labojumiem un summu atgūšanu kļūdu gadījumā. Trešais pasākums 
bija pārvaldības deklarāciju lietderības pārbaude jomās, kurās netiek veikta dalīta un netieša 
centralizēta līdzekļu pārvaldība (6. pasākums). Tas tika atcelts, bet tikai tāpēc, lai ļautu to 
virzīt uz priekšu citā veidā.

Otrkārt, no pasākumiem, kurus uzskatīja par pabeigtiem, dažus var uzskatīt par 
neapmierinošiem attiecībā uz to, kas tika gaidīts. Piemēram, 2007.–2013. gada tiesību aktu 
vienkāršošana nebija tik plaša, kā iecerēts, jo rīcības plāns tika izstrādāts pārāk tuvu to tiesību 
aktu pieņemšanai, kas varētu radīt būtiskas izmaiņas. Cits piemērs ir pieļaujamais kļūdas risks 
notikušajos darījumos. Diskusija par šo jautājumu turpinās, bet apmierinošs risinājums vēl 
nav panākts.

 Rīcības plāna ietekme uz kļūdu samazināšanu notikušajos darījumos.

Rīcības plāna ietekmi nevar uzskatīt par pilnībā apmierinošu. Līdz šim Komisija vēl nav 
saņēmusi pozitīvu DAS no Revīzijas palātas. Tā ir saņēmusi negatīvu DAS 18 gadus pēc 
kārtas.

Precīzāk, 2011. gada paziņojumā par ticamības deklarāciju palāta secināja, ka kopumā kļūdas 
būtiski iespaidojušas maksājumus. Tā arī pauda viedokli, ka kopumā uzraudzības un kontroles 
sistēmas bijušas tikai daļēji efektīvas. Palāta konstatēja līdzekļu pareizu pārvaldību un 
efektīvu iekšējo kontroli tikai tādās jomās kā administratīvie izdevumi, ārējās attiecības, 

                                               
1 Skat. Komisijas paziņojumu „Ietekmes ziņojums par Komisijas rīcības plānu integrētas iekšējās kontroles 

struktūras ieviešanai”, COM(2009)0043. 
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atbalsts un paplašināšanās politika.

Turklāt netika novēroti būtiski uzlabojumi salīdzinājumā ar 2010. gada ticamības deklarāciju. 
Kopējais kļūdu koeficients notikušajos darījumos ir pieaudzis no 3,7 % līdz 3,9 %. Kaut gan 
šis koeficients ir samazinājies reģionālās politikas jomā, tas ir pieaudzis lauksaimniecības un 
lauku attīstības politikas jomā.

Tādēļ progress, kas panākts plānošanas perioda sākumā, varētu būt pašreiz sasniedzis savu 
robežu, kaut gan Komisija ir vairākkārt uzsvērusi, ka rezultāti nebūs tūlītēji.

2. Uzklausīšana 2013. gada 22. aprīlī — galvenie uzdevumi

2.1. Turpmākie pasākumi pēc 2011. gada budžeta izpildes apstiprināšanas

Debatēs, kad runa ir par rīcības plānu integrētas iekšējās kontroles struktūras ieviešanai, ir 
tikai viens jautājums, proti, kāpēc Komisija nesaņēma pozitīvu DAS? 

Vai rīcības plāns neizdevās? Vai tas bija slikti izstrādāts vai īstenots?

Kā Komisija ir iecerējusi tagad rīkoties?

Tomēr debates par integrētu iekšējo kontroli notiek arī turpmāko pasākumu ietvaros attiecībā 
uz rezolūciju par 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, ko plenārsēdē pieņēma 
2013. gada aprīlī un kas sniedza dažas jaunas norādes Komisijai.

Mērķis pirmajiem trim prioritārajiem pasākumiem, kas tika prasīti no Komisijas ar šo jaunāko 
budžeta izpildes apstiprināšanas rezolūciju, ir pavērt ceļu jauniem panākumiem DAS
jautājumā.

Paziņojums par ES budžeta aizsardzību, kas ir pirmais prioritārais pasākums, dos Komisijai 
iespēju parādīt savas sistēmas efektivitāti, lai aizsargātu ES budžetu.

Otrkārt, paraugprakses apmaiņai ar Komisijas dienestiem, kas atbild par finanšu pārvaldību, 
kā to pieprasa Parlaments, vajadzētu pozitīvi ietekmēt kļūdas koeficientu. Attiecībā uz trešo 
prioritāti, kurā jānovērtē finanšu rezultāti, Parlaments nopietni mudina Komisiju veikt pāreju 
uz jaunu izpildes kultūru.

2.2. Vienkāršošanas imperatīva

Attiecībā uz vienkāršošanas imperatīvu (skat. 1.–3. pasākumu iepriekš) nav šaubu, ka šis 
princips būtu jāattiecina uz nākamo plānošanas periodu (2014.–2020.). Tas ir pats par sevi 
saprotams, ka vienkāršošana ir dalīta atbildība starp visām tām iestādēm, kas piedalās lēmumu 
pieņemšanas procesā, un ka Parlamentam arī būtu jāpatur prātā šī kategoriskā imperatīva.

2.3. Pārvaldības deklarācijas un revīzijas ticamība

Ar jauno Finanšu regulu tiek ieviesti īpaši instrumenti attiecībā uz pārvaldes deklarācijām un 
revīzijas ticamību, proti, ikgadējas deklarācijas dažādos līmeņos.

Dalībvalstu pārvaldības iestādēm katru gadu ir jāiesniedz Komisijai savi pārskati kopā ar 
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pārvaldības deklarāciju, gada kopsavilkums par savu galīgo revīzijas ziņojumu un pārbaudēm 
un neatkarīgas revīzijas iestādes atzinums (Finanšu regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
59. pants).

Turklāt dalībvalstis var iesniegt brīvprātīgas deklarācijas, kas parakstītas atbilstošā līmenī un 
pamatotas uz šo informāciju.

Šo deklarāciju kvalitāte būs ārkārtīgi svarīga, jo budžeta izpildes apstiprināšana ir pierādījusi, 
ka pirmā problēma, kas radās ar pašreizējo gada kopsavilkumu sistēmu, ir saistīta ar 
dalībvalstu uzrādīto rādītāju ticamību.

Parlaments ir vairākkārt paudis nožēlu, ka gada kopsavilkumi, kas tika ieviesti tiesību aktos ar 
starpiestāžu vienošanos par 2007.–2013. gada finanšu shēmu, nebija vērtīgs informācijas 
avots, spriežot pēc saņēmēju atbilstības un to snieguma. Rezolūcijā, kas pievienota lēmumam 
par 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, Parlaments lūdz Komisijai izvērtēt 
valsts kontroles sistēmu priekšrocības un trūkumus, pamatojoties uz saņemtajiem gada 
kopsavilkumiem, un mudina to nekavējoties rīkoties, lai nodrošinātu, ka nākamie gada 
kopsavilkumi ir noderīgi, izvērtējot saņēmēju sniegumu.

Parlaments arī aicina Komisiju izveidot īstermiņā un sadarbībā ar dalībvalstīm modeli 
attiecībā uz valsts pārvaldības deklarācijām, kas padarīs tās lietderīgas un salīdzināmas, un 
palīdzēt dalībvalstīm iesniegt brīvprātīgas pārvaldības deklarācijas, kas minētas jaunās 
Finanšu regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 59. panta 5. punktā, tādējādi veicinot 
paraugpraksi.

2.4. Pieļaujamais kļūdas risks, atbilstība un izpildes pieejas

Jēdzienu „pieļaujamais kļūdas risks” pirmo reizi ES līmenī ieviesa Revīzijas palāta savā 
Vienotās revīzijas atzinumā (Atzinums Nr. 2/2004). Palāta pamatoja, ka „visas kontroles 
sistēmas ir kompromiss starp ekspluatācijas noteiktu pārbaužu biežumu izmaksām, no vienas 
puses, un šo procedūru ieguvumu, no otras puses. Kopienas kontekstā ieguvums nozīmē 
līdzekļu izšķērdēšanas riska samazināšanu un kļūdas riska iekļaušanu līdz pieņemamam 
līmenim.

Komisija savā rīcības plānā integrētas iekšējās kontroles struktūras ieviešanai iekļāva palātas 
ieteikumus un savā paziņojumā „Uz vispārēju izpratni par pieļaujamā kļūdas riska jēdzienu” 
(COM(2008)0866) norādīja, ka papildu pārbaužu papildu izmaksas ir jāpatur prātā, nosakot 
jaunas kontroles stratēģijas.

Vienotais 2 % kritērijs vai būtiskuma slieksnis neņem vērā politikas jomu atšķirīgos riska 
profilus. Saskaņā ar Komisijas teikto iespējams, ka budžeta lēmējinstitūcija noteiktu atšķirīgas 
būtiskuma robežvērtības, pamatojoties uz politiskajiem nosacījumiem, politikas ieguvumiem, 
objektīvo risku, turpmākās vienkāršošanas iespējas un papildu izmaksas, kas saistītas ar kļūdu 
koeficientu samazināšanu, veicot biežākas pārbaudes.

Līdz šim Parlaments ir paudis viedokli, ka pieļaujamā kļūdas riska pieeja nedrīkst būt 
atsevišķs un šaurs tehnisks instruments. Tam ir jābūt iekļaujošam elementam vispārējā 
budžeta pārvaldībā un jāveicina racionālāka un elastīgāka budžeta īstenošana, ļaujot tiem, kas 
atbildīgi par tā īstenošanu, lielāku kļūdas robežu, īpaši ņemot vērā pārbaudes izmaksas, kas 
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radušās Komisijai vai dalībvalstīm.

Šī piesardzīgā attieksme ir saskaņota ar Parlamenta pastāvīgi pausto viedokli, ka kļūdas 
koeficients ir konsekventi jāsamazina.

Savā jaunākajā rezolūcijā par budžeta izpildes apstiprināšanu Parlaments pauda nožēlu, ka 
iespējamais kļūdas koeficients palielinās, un tas maina iepriekšējos gados vērojamo pozitīvo 
tendenci. Tādēļ tas aicināja Komisiju veikt nepieciešamos pasākumus, lai panāktu tādu 
tendenci, kas norāda uz pastāvīgu samazināšanos. Parlaments arī uzskata, ka šā mērķa 
sasniegšana ir būtiska, lai nākotnē nodrošinātu ES izdevumu pilnvērtīgu izmantojumu un gūtu 
panākumus virzībā uz pozitīvu DAS.

Parlamenta atbalstu viszemākajam pieļaujamajam kļūdas koeficientam zināmā mērā papildina 
jaunie sasniegumi virzībā uz labāku izpildes izvērtēšanu.

Savos pasākumos budžeta izpildes apstiprināšanai Parlaments ņem vērā palātas analīzi, 
koncentrējoties „uz rezultātu gūšanu no budžeta”.

Saskaņā ar LESD 318. pantu Komisijai ir pienākums iesniegt novērtējuma ziņojumu par 
Savienības finansēm, pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem; saskaņā ar Līgumu tas kopā 
ar īpašajiem palātas ziņojumiem ir svarīgs elements Parlamentā izvērtējumā, lemjot par 
budžeta izpildes apstiprināšanu. Tādēļ atbilstības pieeju aizvien vairāk papildina uz 
rezultātiem orientēta pieeja.

Citiem vārdiem sakot, tradicionālo DAS pieeju, kuras pamātā ir atbilstības revīzijas un ES 
politikas relatīvā izmaksu noteikšana, papildina izpildes pieeja, kuras pamatā ir sasniegtie 
rezultāti.

Ir jāizmanto abas pieejas, t. i., samazinot ES politikas jomu izmaksas un palielinot to 
ieguvumus. Savā jaunākajā ziņojumā par budžeta izpildes apstiprināšanu Parlaments atbalstīja 
palātas ieteikumus par politikas rezultātu noteikšanu, izmantojot skaidrus mērķus un Eiropas 
pievienotās vērtības rādītājus, un uzstāja, ka ietekmes rādītājiem ir jāpievieno termiņi un 
kvantitatīvie mērķi. Parlaments arī uzstāja uz nepieciešamību nodrošināt saskaņotību starp 
tiem mērķiem un rādītājiem, kas izklāstīti Komisijas dienestu pārvaldības plānā un par kuriem 
ziņots gada darbības pārskatos.

2.5. Atbilstība un izpildes pieejas — vienas monētas divas puses

Izmaksas un rezultāti ir cieši saistīti ar politisko lēmumu, kuru Parlaments pieņem, atļaujot 
budžeta izpildes apstiprināšanu. Šā novērtējuma pamatā ir jābūt daudz oficiālākam modelim. 
Tādēļ pašreizējā lietderīguma revīzijas prakse var būt izšķirošais punkts budžeta izpildes 
apstiprināšanas vēsturē un attiecībā uz DAS jautājumu. Jautājums ir, vai lietderības revīzijas 
pieejai varētu piešķirt oficiālu statusu kā modelim, kas salīdzināms ar modeli, ko izmanto 
DAS vajadzībām. 

Jebkāds progress šajā virzienā būs iespējams tikai, pilnībā sadarbojoties visām ieinteresētajām 
pusēm, t. i., Revīzijas palātai un budžeta iestādei, kā arī valstu valdībām un pārvaldes 
iestādēm, augstākajām revīzijas iestādēm un valstu parlamentiem.
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Plašāka informācija pieejama: Kontroles sistēmas — Eiropas Komisija

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/control/control_en.cfm

Stauner Gabriele (2) — Eiropas Parlaments

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=EN&fulltext=2008
%2F0110 (COD)&auteur=Stauner+Gabriele


