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Eiropas Revīzijas palāta
ir ES iestāde, kas dibināta 1977. gadā un atrodas Luksemburgā. Palātā ir 
28 locekļi — pa vienam no katras ES dalībvalsts. Locekļus izvirza valstu valdības 
un ieceļ Padome pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu. Mūsu 900 darbinieki ir 
visu ES valstu pilsoņi. Revidentu vidū ir eksperti grāmatvedības, ekonomikas, valsts 
pārvaldes un tiesību zinātņu jomā.

Pārbaudes par to, kur nonāk ES nauda
Palāta revidē, vai no ES budžeta finansētos politikas virzienus īsteno pareizi 
un vai tiek panākta ieguldīto līdzekļu atdeve.

Finanšu revīzijās
 • pārbauda ES gada pārskatu pareizību

Atbilstības revīzijās
 • pārbauda, vai ES ieņēmumi un izdevumi atbilst noteikumiem

Lietderības revīzijās
 • pārbauda, vai ES izdevumi ir bijuši optimāli

ES līdzekļu 
izlietojuma pārbaude 
visā pasaulē



Labāka ES finanšu pārvaldība
Mēs iedziļināmies visos ES izdevumu aspektos, lai izprastu, kā izdevumus padarīt 
efektīvākus un panākt labāku ieguldīto līdzekļu atdevi. Eiropas Komisija parasti 
izpilda gandrīz visus Palātas ieteikumus, un tāpēc uzlabojas ES finanšu pārvaldība 
visos līmeņos. Revidentu darbs palīdz arī Eiropas Parlamentam un Padomei 
pieņemt informācijā balstītus lēmumus, kad šīs iestādes izstrādā ES tiesību aktus 
un pieņem ES budžetu.

Jauni uzdevumi
ES ir piešķirtas jaunas pilnvaras saistībā ar finanšu un ekonomikas krīzes 
pārvarēšanu, tāpēc arī Palāta tagad ir atbildīga par jaunās pārvaldības kārtības 
dažu aspektu revīziju, piemēram, mēs revidējam Eiropas Centrālās bankas lomu 
eirozonas banku nozares pārraudzībā. Mūsu pienākumos ietilpst pārbaudīt, cik labi 
jaunā kārtība darbojas.

ES revidents



Pārskatatbildība saistībā ar ES līdzekļu 
izmantošanu
Lai gan galīgā atbildība par ES budžeta pareizu izlietošanu ir Eiropas Komisijai, 
apmēram 90 % naudas izlieto sadarbībā ar valstu, reģionu un vietējām iestādēm 
ES vai citās valstīs.

Katru gadu visā Savienībā un ārpus tās mēs veicam tūkstošiem revīzijas 
apmeklējumu, kuros revidējam privātpersonas vai organizācijas, kas saņem 
ES līdzekļus.

Revīzijas ziņojumi tiek publicēti 23 ES valodās (http://eca.europa.eu).

Palātas revīzijas ziņojumi ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Parlaments un Padome varētu 
efektīvi īstenot demokrātisko pārraudzību pār Komisijas darbu: tā tiek praktiski 
īstenota ES pārskatatbildība.

Mūsu ieguldījums ES pārskatatbildībā
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ES budžeta pārbaudes

Dabas 
resursi — 
40,48 %

Kohēzija — 
33,89 %

Gada pārskats

Katru gadu mēs pārbaudām, vai ES pārskati ir pareizi un vai ES ieņēmumu 
un izdevumu darījumi atbilst noteikumiem. Revidenti pārbauda apmēram 
1200 ES budžeta maksājumu izlasi: notiek revīzijas apmeklējumi pie 
daudzām privātpersonām un organizācijām, kuras saņem šos līdzekļus, un 
uz vietas tiek pārbaudīts, vai ir ievēroti maksājuma saņemšanas nosacījumi.

ES pārskati ir ticami, bet ne vienmēr tiek ievēroti 
noteikumi
2013. gada pārskatā Palāta secināja, ka:

 • ES pārskati ir pareizi,

 • ES ieņēmumi ir iekasēti saskaņā ar noteikumiem, bet

 • ES izdevumos Palāta ir konstatējusi pārāk daudz kļūdu, lai spētu sniegt 
pozitīvu atzinumu.

Kļūdu īpatsvars dažādās izdevumu jomās ir atšķirīgs. Mūsu darbs liecina, ka 
īpaši daudz kļūdu ir reģionālajā politikā un lauku attīstībā, kur pārvaldība ir 
dalīta ar ES dalībvalstīm.

Drošība un pilsoniskums — 1,48 %

Administrācija — 5,96 %

Globālā Eiropa — 5,75 %

Konkurētspēja — 12,08 %

Citi izdevumi — 0,36 %

ES 2015. gada izdevumi kopā — 
145,3 miljardi EUR



ES izdevumu 
lietderības 
pārbaudes

Īpašais ziņojums — transports 

ES izdevumi ceļu būvniecībai 

Mēs pārbaudījām 24 ES līdzfinansētus ceļu būves projektus Vācijā, Grieķijā, Spānijā 
un Polijā par vairāk nekā 3 miljardiem EUR. Lielākā daļa šo ceļu saīsina ceļojuma 
ilgumu un uzlabo drošību.

Revidenti konstatēja, ka līdzīgu ceļu galīgās izmaksas dažādās valstīs atšķīrās 
līdz pat 43 %, kas nebija skaidrojams ar ģeogrāfisko apstākļu un algu atšķirībām. 
Caurmērā ceļi izmaksāja par 23 % vairāk, nekā prognozēts, un projektu vidējais 
kavējums bija 9 mēneši. Turklāt satiksme pa pabeigtajiem ceļiem bieži izrādījās 
mazāk intensīva, nekā plānots, kas liek domāt, ka bija iespējams izvēlēties lētākas 
alternatīvas.

Palāta ieteica:

 • izvirzīt skaidrus mērķus attiecībā uz ceļojumu ilgumu, 
drošības ieguvumiem un ceļu izmantošanu;

 • piešķirt ES finansējumu tad, ja ceļu būvē izmanto 
rentablus tehniskos risinājumus;

 • atvērt būvniecības projektus pilnīgai ES mēroga 
konkurencei.



Īpašais ziņojums — attīstības palīdzība 

ES atbalsts pēc zemestrīces Haiti

Mēs pārbaudījām, cik efektīvs bijis atbalsts, ko ES sniedza rehabilitācijai pēc 
2010. gada zemestrīces Haiti, kurā bojā gāja 230 000 cilvēku un bez pajumtes 
palika 1,3 miljoni. Starp daudzām starptautiskajām organizācijām, kuras sniedza 
palīdzību, ES bija galvenā līdzekļu devēja. Savienība piešķīra 1,23 miljardus EUR 
programmām, ar kurām atbalstīja mājokļu izveidi, sanitāriju un higiēnu, veselību, 
pārtikas drošumu un ūdensapgādes sistēmas. 

Revidenti konstatēja, ka, lai gan Eiropas Komisija labi veica plānošanu, lielākā daļa 
ES programmu aizkavējās un daļa programmu bija tikai daļēji sekmīgas. Komisija 
saskārās ar nopietniem šķēršļiem atbalsta pārvaldībā, jo strauji mainījās apstākļi un 
valsts pārvalde bija vāja.

Neraugoties uz visu saņemto finansiālo atbalstu un starptautisko ārkārtas 
palīdzību, 2013. gada beigās 210 000 cilvēku joprojām dzīvoja telšu nometnēs.

Palāta ieteica Komisijai:

 • uzlabot tās riska pārvaldības spējas un sagatavotību;

 • nodrošināt efektīvu saikni starp ārkārtas atbalstu, rehabilitāciju un attīstības 
sadarbību;

 • aizsargāt ES līdzekļus no izšķērdēšanas un korupcijas.
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