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Šī preses relīze sagatavota, lai sniegtu kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas 2018. gada darba programmu. 
Tās pilns teksts (angļu valodā un drīzumā arī franču un vācu valodā) ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu. 
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ES revidenti publicē 2018. gada darba programmu 
Šodien Eiropas Revīzijas palāta publicēja darba programmu 2018. gadam. Līdz ar plašāku 
informāciju par īpašajiem ziņojumiem, ko ES revidenti plāno publicēt 2018. gadā, programmā ir 
sniegtas ziņas arī par iestādes gada pārskatiem un darba plānošanas procesu. Kopumā 
2018. gadā revidenti ir paredzējuši aptuveni 90 publikācijas, tostarp gada pārskatus, īpašos 
ziņojumus un atzinumus. 

“Šajā darba programmā ir sniegts kopsavilkums par prioritārajām jomām, kurām mēs 
pievērsīsimies 2018. gadā,” paziņoja Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētājs Klaus-Heiner 
Lehne. “Mēs aptversim plašu jautājumu loku, kas atspoguļo problēmas, ar kurām ES pašlaik 
nākas saskarties, piemēram, dabas resursu ilgtspējīga izmantošana, izaugsme un iekļautība, 
migrācija un ar globālo attīstību saistītie izaicinājumi, vienotais tirgus, kā arī atbildīga un efektīva 
Eiropas Savienība.”  

Darba programmā ir iekļauts informatīvais paziņojums par ES budžeta nākotni – mūsu ieguldījums 
debatēs par Savienības vidējā termiņa finanšu shēmu, kā arī informatīvi paziņojumi par kohēzijas 
politikas vienkāršošanu, programmu “Apvārsnis 2020” un KLP nākotni. 

Notiks revīzijas saistībā ar ES pasākumiem pārtikas nekaitīguma jomā, pārtuksnešošanos Eiropas 
Savienībā, bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā, ES trasta fondu Āfrikai, NVO finansējuma 
pārredzamību, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi un interešu/ētikas konfliktu 
novēršanu ES iestādēs. Cits prioritārs uzdevums būs vispārējā stāvokļa apskats par transportu un 
mobilitāti. Visus šos dokumentus publicēs 2018. gadā. 

Darba programmā iekļautie uzdevumi tika atlasīti visaptverošā plānošanas procesā, kura laikā tika 
caurskatītas pašreizējās ES attīstības tendences un rīkotas apspriedes ar ieinteresētajām 
personām, īpaši Eiropas Parlamentu. 

Palātas priekšsēdētājs K. H. Lehne iepazīstinās Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komiteju ar 
darba programmu 2017. gada 20. novembrī. Šī tikšanās būs straumēta tiešraidē.  
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