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Eiropas Revīzijas palāta
Kas mēs esam
o

Eiropas Savienības ārējais revidents;

o

iestāde, kas izveidota ar 1975. gada Briseles līgumu, sākusi darbu 1977. gada oktobrī,
pilntiesīga Eiropas Savienības iestāde kopš 1993. gadā pieņemtā Māstrihtas līguma;

o

galvenā mītne atrodas Luksemburgā;

o

pa vienam loceklim no katras ES dalībvalsts; locekļus amatā ieceļ Padome,
apspriedusies ar Eiropas Parlamentu;

o

apmēram 900 darbinieki – visu ES valstu pilsoņi.

Ko mēs darām
o

mēs pārbaudām, vai ES pareizi uzskaita tās rīcībā esošos līdzekļus, vai pareizi piemēro
finanšu noteikumus un vai ES politikas virzieni un programmas sasniedz paredzētos
mērķus un nodrošina ieguldīto līdzekļu atdevi;

o

mēs palīdzam uzlabot ES finanšu pārvaldību un sekmējam pārskatatbildību un
pārredzamību;

o

mēs brīdinām par riskiem, sniedzam pārliecību, vēršam uzmanību uz trūkumiem un
panākumiem, kā arī piedāvājam ievirzes ES politikas veidotājiem un likumdevējiem;

o

mūsu apsvērumi un ieteikumi ir adresēti Eiropas Parlamentam, Padomei, valstu
valdībām un parlamentiem, kā arī sabiedrībai kopumā.
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Priekšsēdētāja ievadvārdi

Godātais lasītāj!
2019. gadā Eiropas Savienībā notika daudz pārmaiņu: notika Eiropas Parlamenta vēlēšanas, un
darbu sāka jauna Eiropas Komisija. Tika no jauna definētas stratēģiskās prioritātes un
ierosinātas svarīgas politiskās stratēģijas pakotnes, tostarp “Eiropas zaļais kurss” un Eiropas
digitālā nākotne (2020. gada sākumā). Gada beigās arī tapa skaidrs, ka turpmāk Eiropas
Savienībā būs 27 dalībvalstis.
Vienlaikus ES atrodas svarīgās krustcelēs finanšu aspektā. Tikko esam tikuši līdz finiša taisnei,
apspriežot nākamo daudzgadu finanšu shēmu. Šo sarunu iznākums noteiks ES finansiālo spēju
nākamajos septiņos gados. Tagad visām ES iestādēm, balstoties uz līdz šim sasniegto, jāturpina
uzlabot ES finanšu pārvaldību un jāpārliecinās, ka ES sasniedz rezultātus.
Mēs kā ārējie revidenti sniedzam objektīvu vērtējumu par ES politikas virzieniem un
programmām, kā arī par ES līdzekļu finanšu pārvaldības kvalitāti visā Eiropas Savienībā un aiz
tās robežām. Mēs pārbaudām, vai ES izdevumi atbilst noteikumiem un vai politikas virzieni un
programmas sniedz ieguldīto līdzekļu atdevi.
Šajā pārskatā aplūkots mūsu darbs 2019. gadā, kad publicējām daudzus ļoti aktuālus īpašos
ziņojumus, apskatus un atzinumus. Sniegta arī informācija par mūsu darbiniekiem, pārvaldību
un finansēm. Ceram, ka jums šī informācija noderēs.
Mēs publicējam šo gada darbības pārskatu brīdī, kad visapkārt īstenojas vēl nepieredzēts
sabiedrības veselības apdraudējums Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs, proti,
covid 19 pandēmija. Mūsu iestāde nekavējoties reaģēja uz bīstamo situāciju saskaņā ar
Luksemburgas valdības veselības un drošības norādījumiem.
Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem par viņu teicamo darbu un gatavību pielāgoties
pašreizējam stāvoklim. Mums jāstrādā kopā un jādara viss iespējamais, lai turpinātu ES ārējā
revidenta lomu šajos grūtajos laikos.

Klaus-Heiner Lehne
priekšsēdētājs
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Īsumā par 2019. gadu
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Mūsu darbība
Stratēģija
Ar stratēģijas īstenošanu veicas
labi

Tā kā vēlamies arī turpmāk būt publiskā sektora revīzijas attīstības priekšgājēji, mēs
izmantojam daudzgadu stratēģijas, kas ļauj ilgtermiņā orientēties mūsu revīzijas darbā un virzīt
organizatorisku izmaiņu iniciatīvas nolūkā nemitīgi uzlabotu darbu.
2019. gada beigās noslēdzās mūsu pašreizējās 2018.–2020. gada stratēģijas otrais gads. Šajā
trīs gadu posmā mūsu stratēģiskie mērķi ir: uzlabot ticamības deklarācijas pievienoto vērtību,
pievērst lielāku uzmanību ES darbības snieguma aspektiem un sniegt mūsu auditorijai skaidrus
vēstījumus. Lai mūsu stratēģiju realizētu praksē, esam vienojušies par rīcības plānu, kas aptver
minētos mērķus.
Pēdējos divos gadus esam panākuši ievērojamu progresu stratēģisko mērķu īstenošanā. Esam
uzsākuši vairākas iniciatīvas un projektus attiecīgajās jomās, reizēm pat pārsniedzot rīcības
plānā paredzēto, sasniedzot šādus rezultātus:
o

ir veikts noderīgs apliecinājuma pieejas izmēģinājums ticamības deklarācijas izstrādē;

o

ievērojami palielinājies lietderības revīziju un apskata veida dokumentu skaits, kā arī
aptvertas plašāka klāsta tēmas – gan ES izdevumi, gan regulatīvie pasākumi;

o

ir vairāk veikts Eiropas Parlamentam pielāgots darbs un panākta lielāka redzamība
tradicionālajos un sociālajos medijos.

2019. gada laikā četras augstākās revīzijas iestādes (no Igaunijas, Nīderlandes, Dānijas un ASV)
veica mūsu stratēģijas salīdzinošo izvērtēšanu. Izvērtētāju ziņojumu publicēja 2020. gada
martā, kas ir tieši laikā, lai dotu vērtīgu ieguldījumu nākamās stratēģijas (sākot ar 2021. gadu)
izstrādē.
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ES darbības lietderības un pareizības revīzija
Lietderības, finanšu un
atbilstības revīzija

Lietderības revīzijās aplūkojam ES politikas virzienu un programmu efektivitāti, lietderību un
saimnieciskumu. Pievēršamies jautājumiem, kas atspoguļo problēmas, ar kurām ES saskaras,
un tās ir, piemēram, vidi saudzējoša un ilgtspējīga dabas resursu izmantošana, izaugsme un
iekļautība, ar migrāciju un globālo attīstību saistītie izaicinājumi, vienotais tirgus un banku
savienība, kā arī atbildīgas un efektīvas Eiropas Savienības nodrošināšana. Šo revīziju mērķis ir
palīdzēt Eiropas Savienībai labāk sasniegt politikas mērķus.
Finanšu un atbilstības revīzijas ietver ticamības deklarāciju par pārskatu ticamību un par tiem
pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Varam uzsākt arī īpaši atlasītas atbilstības revīzijas,
kurās pārbaudām ES budžeta uzskaites un finanšu pārvaldību vai novērtējam, vai pārvaldības
un kontroles sistēmas, ko piemēro ES līdzekļu iekasēšanai un tērēšanai, atbilst ES un valstu
noteikumiem.
Visas revīzijas veicam saskaņā ar starptautiski atzītiem publiskā sektora revīzijas standartiem.
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Darba programma
Stratēģiskā prognozēšana

2019. gadā turpinājām mūsu revīzijas darbā integrēt stratēģisko prognozēšanu, lai labāk
risinātu galvenās ES nākotnes problēmas, tam piemērojot uz nākotni vērsu pieeju.
Šādā nolūkā izveidojām Stratēģijas un prognožu konsultatīvo komiteju. Viens no šīs komitejas
kārtējiem uzdevumiem ir pārraudzīt, kā tiek gatavota stratēģija laikam pēc 2020. gada.

Revīzijas prioritātes ar mērķi
risināt
galvenās ES nākotnes problēmas
Mūsu darba programmā, kas publicēta 2019. gada oktobrī, ir noteiktas revīzijas prioritātes
turpmākajiem gadiem un ir sniegtas ziņas par 41 ziņojumu un apskatu, ko plānojam publicēt
2020. gadā.
Revīzijās, kas plānotas 2020. gadā un turpmāk, tāpat kā līdz šim sagatavosim ES iedzīvotājiem
un politikas veidotājiem neatkarīgus ziņojumus par svarīgiem ES nākotnes jautājumiem.
Mēs izstrādājam revīzijas darba programmu neatkarīgi, bet ne izolēti. Mums ir ļoti svarīgi
sadarboties ar pārējām ieinteresētajām iestādēm, īpaši ar Eiropas Parlamentu. Kā ierasts,
2019. gada sākumā aicinājām visas parlamentārās komitejas ierosināt mūsu darba programmā
iekļaujamas revīzijas tēmas.

12
Revīzijas praktiskais darbs
Lielāko daļu revīzijas darba mēs veicam savās telpās Luksemburgā. Mūsu revidenti arī veic
daudzus apmeklējumus Eiropas Komisijā, kas ir mūsu galvenā revidējamā vienība, un citās
ES iestādēs, aģentūrās un struktūrās, kā arī valstu, reģionālās un pašvaldību iestādēs
dalībvalstīs, ES delegācijās trešās valstīs un starptautiskās organizācijās, kas rīkojas ar
ES līdzekļiem.
Mēs arī pārbaudām ES līdzekļu saņēmējus uz vietas gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās
robežām. Šādās pārbaudēs mēs sekojam revīzijas takai un iegūstam tiešus revīzijas
pierādījumus no tiem, kuri iesaistīti ES politikas virzienu un programmu pārvaldībā un kuri
iekasē vai izmaksā ES līdzekļus, kā arī no šo līdzekļu saņēmējiem.
Saskaņā ar ES Finanšu regulā noteikto mērķi cenšamies pabeigt atlasītās revīzijas 13 mēnešu
laikā.
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3 605 dienas pavadītas revīzijās
uz vietas
Eiropas Savienībā un ārpus tās
Revīzijas grupās parasti ir divi vai trīs revidenti, un revīzijas apmeklējumi ilgst no dažām
dienām līdz pāris nedēļām. Pārbaudes uz vietas Eiropas Savienības robežās parasti rīko
sadarbībā ar attiecīgo dalībvalstu augstākajām revīzijas iestādēm.

Mūsu revīzijas darba biežumu un intensitāti atsevišķās dalībvalstīs un saņēmējvalstīs nosaka
veicamās revīzijas veids. 2019. gadā mūsu revidenti pavadīja 3 605 dienas (2018. gadā:
3 671 dienu) revīzijās uz vietas – gan dalībvalstīs, gan ārpus ES.
Turklāt revidenti pavadīja 2 504 dienas (2018. gadā – 2 723 dienas) ES iestādēs Briselē un
Luksemburgā, kā arī decentralizētajās aģentūrās un struktūrās visā Eiropas Savienībā,
starptautiskās organizācijās, tostarp ANO un ESAO, un privātos revīzijas uzņēmumos.
Lai strādātu sazinā ar revidējamām vienībām, mēs arvien biežāk izmantojam videokonferences
un citas informācijas tehnoloģijas, piemēram, datu un dokumentu drošu koplietošanu.
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Revīzijas ziņojumi, apskati un atzinumi
Mūsu revīzijas ziņojumi, apskati un atzinumi ir svarīgs posms ES pārskatatbildības ķēdē. Tie
palīdz Eiropas Parlamentam un Padomei uzraudzīt un kontrolēt ES politikas mērķu sasniegšanu
un prasīt atbildību no tiem – it īpaši ikgadējās budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras
kontekstā, – kuri atbild par ES budžeta pārvaldību.

Īpašie ziņojumi un tematiskie apskati
Saskaņā ar mūsu 2018.–2020. gada stratēģiju aizvien lielāku uzmanību pievēršam ES darbības
snieguma vērtēšanai.
2019. gadā publicējām 36 īpašos ziņojumus un apskatus, kuros aplūkojām daudzas problēmas,
kas ES ir jārisina dažādās ES izdevumu jomās. Tikai daži piemēri: pārtikas nekaitīguma politika,
atjaunojamie energoresursi, e-komercija, robežkontrole, fiskālā pārvaldība un dažu ES iestāžu
ētikas satvari.
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Īpašajos ziņojumos mēs skatām, vai atlasītu ES politikas virzienu un programmu mērķi ir
sasniegti, vai rezultāti ir sasniegti efektīvi un lietderīgi un vai ES darbība ir radījusi pievienoto
vērtību, t. i., vai ir panākts vairāk, nekā būtu iespējams tikai ar darbību atsevišķas valsts līmenī.
Mēs arī sniedzam ieteikumus par to, kā ietaupīt naudu, strādāt labāk, izvairīties no
izšķērdēšanas vai efektīvāk sasniegt plānotos politikas mērķus.
Mūsu apskatu mērķis ir aprakstīt un analizēt konkrētu situāciju, bieži transversālā skatījumā,
balstoties uz mūsu iepriekšējo revīzijas darbu vai citu publiski pieejamu informāciju. Apskatus
varam izmantot arī, lai izklāstītu veikto analīzi par jomām un jautājumiem, ko vēl neesam
revidējuši, vai lai konstatētu faktus par konkrētām tēmām vai problēmām. Pretstatā revīzijām
tematiskajos apskatos netiek sniegtas atbildes uz izvērtējuma jautājumiem vai sniegta
pārliecība.
Dažās turpmākajās šā pārskata lapās dots ieskats mūsu darbā un 2019. gada ziņojumu piemēri
dažādās politikas jomās.
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Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana
Apskats Nr. 1/2019: ES reakcija uz
dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb
“dīzeļgeitu”
2015. gadā tika atklātas atšķirības starp
dīzeļdzinēju transportlīdzekļu emisijām
laboratorijā un reālas braukšanas
apstākļos. Pētījumos bija norādīts, ka tiek
izmantotas “manipulācijas ierīces”, lai
emisiju līmenis oficiālo testu laikā būtu
zemāks nekā parastos braukšanas
apstākļos. Tipa apstiprinātājas iestādes dažās dalībvalstīs reaģēja uz emisiju skandālu un
atkārtoti testēja ar dīzeļdzinēju aprīkotos vieglos automobiļus. Šie testi parādīja, ka izplūdes
emisijas reālas braukšanas apstākļos gandrīz visiem Euro 5 un Euro 6 mazas noslodzes
dīzeļdzinēja transportlīdzekļiem ievērojami pārsniedza piemērojamās NOx robežvērtības,
reizēm pat vairāk nekā desmitkārtīgi.
Mēs aplūkojām, kādus pasākumus ES un dalībvalstis bija veikušas, reaģējot uz dīzeļgeitas
skandālu. Skatījāmies, kādas izmaiņas pēc 2015. gada septembra ieviestas sistēmā
transportlīdzekļu emisiju mērīšanai.
Mēs konstatējām, ka skandāls paātrinājis daudzu tiesību aktu grozījumu pieņemšanu
ES transportlīdzekļu emisiju pārbaužu sistēmā. Komisija tagad var caurskatīt valstu tipa
apstiprinātāju iestāžu darbu, pārbaudīt transportlīdzekļus un anulēt vai apturēt tipa
apstiprinājumus. Emisiju testus tagad var veikt arī ieinteresētās trešās personas. Eiropas
Komisija uzsāka pārkāpumu procedūras pret dažām dalībvalstīm. Konstatējām arī, ka
vairākās dalībvalstīs pieauga vēlme ieviest automobiļu kustības ierobežojumus, lai uzlabotu
gaisa kvalitāti, un vairākās Eiropas pilsētās ir izveidotas zema līmeņa emisiju zonas, kurās
auto ir aizliegti.
Šā darba rezultātu apkopojām apskata veida dokumentā, jo izdarītajiem tiesību aktu
grozījumiem tuvākajā nākotnē nebūs izmērāmas ietekmes. Apskatos nav formulēti
ieteikumi.
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Ieguldījums kohēzijai, izaugsmei un iekļautībai
Īpašais ziņojums Nr. 8/2019: Vēja un
saules enerģijas izmantošana
elektroenerģijas ražošanā: lai sasniegtu
ES mērķus, ir jāveic būtiski pasākumi
Elektroenerģiju var ražot no
neatjaunojamiem energoresursiem, kas
ietver fosilo kurināmo, neatjaunojamos
atkritumus un kodolmateriālus parastajos
reaktoros, vai no atjaunojamajiem
energoresursiem, kas ietver hidroenerģiju,
vēju, sauli, biomasu u. c. Atjaunojamos energoresursus izmanto arī tam, lai ražotu enerģiju,
ko pārveido siltumapgādē un aukstumapgādē, kā arī degvielu transportam.
Pašlaik 79 % no ES kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām rada fosilā kurināmā izmantošana
enerģijas ražošanā. Lielāks atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas īpatsvars palīdzēs
Eiropas Savienībai sasniegt mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tās ir dalībvalstis,
kas lemj par to, kā vislabāk izmantot savus energoresursus un kā strukturēt energoapgādi.
ES var atbalstīt dalībvalstu pasākumus, piedāvājot papildu finansējumu ieguldījumiem
atjaunojamo energoresursu enerģijas projektos.
Mēs novērtējām virzību, ko ES un dalībvalstis ir panākušas atjaunojamo energoresursu
īpatsvara palielināšanā tā, lai sasniegtu kopējo ES mērķi, kas ir 20 % īpatsvars līdz
2020. gadam un 32 % īpatsvars līdz 2030. gadam. Mēs devāmies uz Vāciju, Grieķiju, Spāniju
un Poliju, lai pārbaudītu, vai finanšu atbalsts elektrības ražošanai no vēja un saules enerģijas
ir bijis efektīvs.
Mēs konstatējām, ka kopš 2005. gada ir panākts ievērojams progress atjaunojamo
energoresursu īpatsvara palielināšanā energoresursu struktūrā, taču pēc 2014. gada šī
tendence ir palēninājusies. Atjaunojamo energoresursu īpatsvars elektroenerģijas ražošanā
Eiropas Savienībā ir divkāršojies no aptuveni 15 % 2005. gadā līdz gandrīz 31 % 2017. gadā.
Galvenās tehnoloģijas, kas radījušas šo pieaugumu, ir vēja un saules enerģija. Tomēr
apmēram pusei dalībvalstu mērķu sasniegšana sagādās lielas problēmas.
Mēs ieteicām Komisijai mudināt dalībvalstis atbalstīt turpmāku izmantošanu, rīkojot izsoles
papildu atjaunojamo energoresursu jaudas piešķiršanai, veicinot iedzīvotāju līdzdalību,
vienkāršojot administratīvās procedūras un novēršot tīklu nepietiekamību. Tāpat ieteicām
Komisijai pārskatīt tiesību aktu prasības dalībvalstīm uzlabot statistikas datu savlaicīgumu.
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Ārējās darbības, drošība un tiesiskums
Īpašais ziņojums Nr. 24/2019: Patvērums,
migrantu pārcelšana un atgriešana: laiks
rīkoties aktīvāk, lai novērstu neatbilstības
starp mērķiem un rezultātiem
2015. gadā migrācija ES sasniedza
nepieredzēti augstu līmeni, un saistībā ar
to pieauga arī patvēruma pieteikumu
skaits. Pēdējos gados migrācijas līmenis
atkal sasniedzis pirmskrīzes līmeni. Mēs
iztaujājām darbiniekus Eiropas Komisijā,
Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (EASO) un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrā
(plašāk zināma kā Frontex). Mēs apmeklējām valstu iestādes un starptautiskās un
nevalstiskās organizācijas, kuras īsteno ES finansētos projektus, un pārbaudījām
20 ES atbalsta darbības Grieķijā un Itālijā. Abas šīs dalībvalstis pastiprināti cieš no migrācijas
plūsmas.
Mēs vērtējām, vai ar ES finansēto atbalstu ir sasniegti tā mērķi un vai patvēruma un
atgriešanas procedūras ir bijušas efektīvas un ātras. Mēs vērtējām arī to, vai tika sasniegti
pagaidu ārkārtas pārcelšanas shēmu mērķi un uzdevumi.
Mēs konstatējām, ka karstajos punktos ir būtiski uzlabojušies reģistrācijas un pirkstu
nospiedumu ņemšanas rādītāji. Tomēr liela daļa migrantu joprojām turpina ceļu un lūdz
patvērumu citās ES dalībvalstīs, bet viņu pirkstu nospiedumi netiek saglabāti Eurodac
datubāzē. Tāpat abās minētajās dalībvalstīs patvēruma procedūru īstenošanu joprojām
ietekmē ilgstošā lietu apstrāde un neizskatīto pieteikumu skaita palielināšanās. Liela daļa
kandidātu, kuri iesniedza pieteikumu, faktiski tika pārcelti (80 % Grieķijā un 89 % Itālijā).
Tomēr pēc 2018. gada februāra Komisija nav uzraudzījusi pārcelšanas procesu dalībvalstīs,
kuras uzņem migrantus. Tāpat kā citās ES dalībvalstīs, no Grieķijas un Itālijas atgriezto
personu skaits ir neliels.
Mēs ieteicām Komisijai veikt vajadzīgos pasākumus, lai uzlabotu ārkārtas atbalsta
pārvaldību. Komisijai arī būtu jāņem vērā gūtā pieredze, izstrādājot brīvprātīgas pārcelšanas
mehānismus nākotnē. Tāpat jāuzlabo EASO atbalsts patvēruma procedūrām un jāpielāgo
Frontex atbalsts atgriešanas darbībām.
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Tirgu regulējums un konkurētspējīga ekonomika
Īpašais ziņojums Nr. 10/2019: Banku
ES mēroga stresa testi: sniegts
nesalīdzināms informācijas apjoms par
bankām, bet vajadzīga labāka
koordinācija un koncentrēšanās uz riska
faktoriem
ES mēroga stresa testā novērtē ietekmi, ko
kopējs satricinājums varētu radīt uz lielu
Eiropas banku finanšu stāvokli un
dzīvotspēju. Eiropas Banku iestādei (EBI) ir
uzdots sadarbībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK) ierosināt un koordinēt
ES mēroga stresa testus. Stresa testus Eiropas Savienībā veic kopš 2011. gada, un tie visi ir
īstenoti saskaņā ar augšupēju pieeju, kad bankas sagatavoja rezultātus, ko ieguva no
satricinājuma scenārija, pamatojoties uz EBI apstiprinātu metodoloģiju.
Mēs novērtējām, kā ir īstenoti Savienības mēroga banku stresa testi, kas veikti saskaņā ar
EBI piešķirtajām pilnvarām.
Mēs konstatējām, ka procesa sākumā EBI neprecizēja ne riska faktorus, ne smaguma pakāpi,
ko tā uzskatīja par svarīgu stresa testa procedūrā. Savukārt ESRK, kas izstrādāja stresa
scenāriju, saņēma ievērojamu ieguldījumu no ECB un valstu centrālajām bankām un
iestādēm. Tā rezultātā EBI nebija kontroles pār svarīgiem procesa posmiem. Amerikas
Savienotajās Valstis, uzraudzības iestādes paļaujas uz lejupēju pieeju, kas tām sniedz daudz
lielāku kontroli pār banku sagatavotajiem rezultātiem. Taču Eiropas Savienībā EBI loma
aprobežojas ar to, ka tā ierosina un sagatavo metodoloģiju stresa testu darbībām un
kopumā tās koordinē. EBI stresa testā novērtēja sistēmas un banku neaizsargātību drīzāk
pret ekonomikas lejupslīdi, nevis pret smagu finanšu satricinājumu sistēmai. Lai gan
EBI mērķis bija panākt plašu aptvērumu, tomēr atsevišķas riskantas bankas bija izslēgtas no
stresa testa. Tā kā EBI izmantoja augšupējo pieeju, banku sagatavoto rezultātu uzticamība
un salīdzināmība bija ierobežota.
Mēs ieteicām EBI palielināt kontroli pār stresa testu procesu un izstrādāt lejupēju pieeju
attiecībā uz stresa testiem, lai papildinātu pašreizējo augšupējo pieeju. Turklāt, lai stresa
testi kalpotu savam mērķim novērtēt noturību pret nelabvēlīgiem notikumiem tirgū,
turpmākos stresa testos pienācīgi jāņem vērā riski, kas izriet no ES finanšu sistēmas,
jānodrošina minimālais stresa līmenis un jāprecizē apgalvojumi par banku noturību. Banku
atlasei stresa testiem jābalstās ne tikai uz lielumu, bet arī uz risku.
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Savienības finansēšana un pārvaldība
Īpašais ziņojums Nr. 14/2019: “Izsakiet
viedokli!” iedzīvotāji piedalās Komisijas
rīkotajās sabiedriskajās apspriešanās, bet
publicitātes pasākumi nav pietiekami
“Labāks regulējums” ir veids, kādā
nodrošināt, ka politiskie lēmumi tiek
sagatavoti atklāti un pārredzami, ņemot
vērā labākos pieejamos pierādījumus un
visaptveroši iesaistot iedzīvotājus un citas
ieinteresētās personas, piemēram,
pilsoniskās sabiedrības organizācijas un pārstāvju apvienības. Komisijas pienākums visās
Savienības darbības jomās ir apspriesties ar iedzīvotājiem un apvienībām, kas tos pārstāv.
Labāka regulējuma pamatnostādnēs ir definēta apspriešanās ar ieinteresētajām personām,
tostarp ar iedzīvotājiem kā “ieinteresētajām personām”. Apspriežoties ar ieinteresētajām
personām — īpaši sabiedrisko apspriešanu procesā —, tiek vākta informācija, kā arī
noskaidrots iedzīvotāju un citu ieinteresēto personu viedoklis laikā, kad Komisija izstrādā
politikas iniciatīvu vai vērtē aktuālos intervences pasākumus. Vidēji Komisija ik gadus rīko
vairāk nekā 100 sabiedrisko apspriešanu.
Mēs vērtējām, vai Komisijas rīkotās sabiedriskās apspriešanas efektīvi uzrunā iedzīvotājus un
ieinteresētās personas, kā arī ņem vērā viņu sniegto ieguldījumu. Mēs izpētījām Komisijas
nostādņu izstrādi, veidu, kādā Komisija sagatavoja un veica sabiedrisko apspriešanu atlasi,
un veidu, kādā tā sniedza informāciju par apspriešanām un izmantoja tajās gūtos rezultātus.
Mēs atlasījām 26 sabiedriskās apspriešanas, ko pieci Komisijas ģenerāldirektorāti rīkoja no
2016. gada līdz 2018. gadam, un veicām uztveres apsekojumu, lai noskaidrotu dalībnieku
vispārējo apmierinātību ar sabiedriskajām apspriešanām.
Mēs konstatējām, ka Komisijas nostādnes attiecībā uz sabiedriskajām apspriešanām atbilst
augstam standartam. Turklāt mūsu atlasītās sabiedriskās apspriešanas Komisija kopumā bija
īstenojusi apmierinoši, un tā arī dalībnieki tās uztvēra. Konstatējām nepilnības publicitātes
un atgriezeniskās saiknes pasākumos, piemēram, ne vienmēr bija izmantoti dažādi sakaru
kanāli, nebija skaidru kritēriju, kas pamatotu aptauju nepieejamību visās ES oficiālajās
valodās un dažas aptaujas bija garas un sarežģītas.
Mēs ieteicām nodrošināt apspriešanas pasākumiem lielāku publicitāti un virzīt tos
mērķtiecīgāk, lai panāktu lielāku redzamību un šajos pasākumos varētu piedalīties lielāks
iedzīvotāju skaits. Ieteicām arī Komisijai uzlabot ziņošanu par rīcību, kas sekojusi
sabiedriskajām apspriešanām. Vēl vairāk varētu uzlabot iedzīvotāju iesaistīšanos tiesību aktu
priekšlikumu ierosināšanā, izmantojot Eiropas pilsoņu iniciatīvu.
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Ieskati gaidāmajās revīzijās
Ieskati gaidāmajās revīzijās sniedz informāciju par (lietderības) revīzijas uzdevumu, ar kuru
revidenti pašlaik strādā. To pamatā ir sagatavošanās darbs, kas paveikts līdz revīzijas sākšanai,
un ar tiem iecerēts sniegt informāciju personām, kuras interesē revidējamā politika un/vai
programma. 2019. gadā mēs sagatavojām 18 ieskatus gaidāmajās revīzijās (2018. gadā – 12).

Gada pārskati un īpašie gada ziņojumi
Gada pārskatos galvenokārt ir aprakstīti ticamības deklarācijas rezultāti saistībā ar Eiropas
Savienības budžetu un Eiropas attīstības fondiem (EAF).
Īpašajos gada ziņojumos ir izklāstīts mūsu ikgadējais finanšu revīziju darbs saistībā ar
ES aģentūrām, decentralizētajām struktūrām, kopuzņēmumiem un Eiropas skolām.
Mēs publicējam arī ziņojumu par iespējamām saistībām, kas izriet no Vienotās noregulējuma
valdes (VNV) darbībām.
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Gada pārskats par ES budžeta izpildi 2018. gadā
Katru gadu mēs revidējam ES ieņēmumus un izdevumus, lai pārbaudītu, vai gada pārskati ir
ticami un vai tiem pakārtotie ienākumu un izdevumu darījumi atbilst ES un dalībvalstu finanšu
noteikumiem.
Turklāt mēs īpaši izvērtējam visas nozīmīgās ES budžeta jomas atbilstoši 2014.–2020. gada
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) (apakš)kategorijām. Mēs arī analizējam, kur un kāpēc ir
radušās kļūdas, sniedzam ieteikumus uzlabojumiem un pārbaudām, vai un kā ir ieviesti mūsu
iepriekšējie ieteikumi. Sniedzam informāciju par budžeta un finanšu pārvaldību un par darbības
rezultātu aspektiem.
Šis plašais darbs ir pamatā mūsu sagatavotajai ticamības deklarācijai, ko saskaņā ar Līgumu par
Eiropas Savienības darbību (LESD) esam pilnvaroti sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei.
ES vispārējais budžets:
par pārskatiem un ieņēmumiem sniegts “tīrs” atzinums,
par izdevumiem – atzinums ar iebildēm
2018. gadā ES izdevumi bija 156,7 miljardi EUR, kas atbilst 2,2 % no kopējiem ES dalībvalstu
vispārējās valdības izdevumiem un 1 % no ES nacionālā kopienākuma.
Revidenti pārbaudīja izlasi, kurā iekļāva 728 maksājumus saņēmējiem visās izdevumu jomās;
visas revīzijas datu kopas vērtība bija aptuveni 120 miljardi EUR. Tas nozīmē, ka mēs izvērtējām
dažādus gadījumus, kad ES līdzekļi tika izlietoti, lai atbalstītu svarīgus infrastruktūras projektus,
MVU, pētniecības organizācijas, lauksaimniekus, studentus ES dalībvalstīs, saņēmējus valstīs
ārpus Eiropas Savienības.
Esam snieguši “tīru atzinumu” par 2018. finanšu gada pārskatiem un ES ieņēmumiem. Turklāt
trešo gadu pēc kārtas mēs spējām sniegt atzinumu ar iebildēm par ES izdevumiem.

24

Aptuveni pusē revidēto izdevumu kļūdu
līmenis nav būtisks

Tāpat kā iepriekšējos gados mēs konstatējām, ka kļūdas ES izdevumos nebija visaptverošas un
maksājumi bija likumīgi un pareizi, izņemot liela riska izdevumu maksājumus (galvenokārt
izmaksu atlīdzināšanas izdevumi, kam piemēro sarežģītus noteikumus).

Maza riska izdevumi

Liela riska izdevumi

59,6 mljrd. EUR

Nebūtisks
kļūdu līmenis

61,0 mljrd. EUR
Būtiskuma
slieksnis:

2%

Aplēstais kļūdu
līmenis:

4,5 %

Ņemot vērā, ka kļūdu īpatsvars bija 2,6 %, jāatzīst, ka kopumā Komisija un dalībvalstis turpina
iepriekšējos divos gados novērotos pilnveidošanas centienus (kļūdu īpatsvars 2017. finanšu
gadā bija 2,4 %, 2016. finanšu gadā – 3,1 %). Mēs to uzskatām par cerīgu zīmi.

Ko nozīmē kļūda?
Kļūda jeb nepareizs maksājums ir naudas summa, kuru nevajadzēja izmaksāt no ES budžeta,
jo tā nebija izlietota saskaņā ar ES un/vai valsts noteikumiem, un tādējādi vai nu neatbilst
tam, ko Padome un Parlaments ar attiecīgajiem ES tiesību aktiem ir paredzējuši, vai
konkrētiem noteikumiem dalībvalstīs.
Mēs aplēšam kļūdu līmeni statistiski, pamatojoties uz skaitļos izsakāmām (izmērāmām
naudas izteiksmē) kļūdām, kuras konstatējam, pārbaudot darījumu izlasi visā revidētajā
izdevumu kopā.
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DFS kategorijā, kurā pieļauts visvairāk kļūdu:
ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija

2018. finanšu gadā visvairāk kļūdu pieļauts DFS kategorijā “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā
kohēzija”, kam seko “Dabas resursi” un “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai”.
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Gada pārskats par Eiropas attīstības fondiem
EAF:
par pārskatiem un ieņēmumiem sniegts “tīrs” atzinums,
par izdevumiem – atzinums ar iebildēm

Eiropas Attīstības fondi (EAF) ir galvenais instruments, ar kuru Eiropas Savienība sniedz
attīstības sadarbības palīdzību. EAF mērķis ir izskaust nabadzību un sekmēt Āfrikas, Karību
jūras reģiona un Klusā okeāna valstu un aizjūras zemju un teritoriju ilgtspējīgu attīstību un
integrāciju pasaules ekonomikā. Šos fondus finansē ES dalībvalstis un ārpus ES budžeta tos
pārvalda Eiropas Komisija un Eiropas Investīciju banka (EIB).
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī attiecībā uz 2018. finanšu gadu esam snieguši “tīru atzinumu”
par EAF pārskatiem un ieņēmumiem un “atzinumu ar iebildēm” par EAF izdevumiem.
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Īpašie gada ziņojumi par ES aģentūrām un kopuzņēmumiem
ES aģentūras ir atsevišķas juridiskas personas, kas izveidotas, lai pildītu īpašus tehniskus,
zinātniskus vai pārvaldības uzdevumus, kuri palīdz ES iestādēm izstrādāt un īstenot politikas
virzienus. Kopā ir 43 aģentūras.
Kopuzņēmumi ir ES publiskā un privātā sektora partnerības ar attiecībās nozares pārstāvjiem,
pētniecības grupām un dalībvalstīm, un tiem ir liela nozīme ES pētniecības politikas konkrētu
aspektu īstenošanā. Eiropas Komisija ir publiskā sektora dalībnieks kopuzņēmumos un pārstāv
Eiropas Savienību. Kopā ir astoņi kopuzņēmumi.

Piezīme. Apvienotā Karaliste 2020. gada 31. janvārī izstājās no Eiropas Savienības.
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“Tīrs” atzinums par visām aģentūrām, izņemto vienu,
un “tīrs” atzinums par visiem kopuzņēmumiem

2018. finanšu gadā visu aģentūru (izņemot VNV) kopējais budžets bija 4,2 miljardi EUR (20 %
palielinājums, salīdzinot ar 3,5 miljardu EUR budžetu 2017. gadā), un tas atbilst apmēram 2,9 %
no ES 2018. gada vispārējā budžeta (2017. gadā – 2,7 %).
Kopumā mūsu finanšu revīzija par aģentūrām 2018. gadā apstiprināja iepriekšējos gados
ziņotos pozitīvos rezultātus. Mēs sniedzām “tīrus” atzinumus par visu aģentūru pārskatiem un
tiem pakārtotajiem ieņēmumiem un maksājumiem, izņemot EASO (par šīs aģentūras
maksājumiem sniedzām atzinumu ar iebildēm).
Sniedzām “tīrus” atzinumus arī par visu kopuzņēmumu pārskatiem, ieņēmumiem un
maksājumiem.
Sākums budžeta izpildes apstiprināšanai,
ko īsteno Parlaments

Mūsu gada pārskatu publikācija iezīmē arī
sākumu budžeta izpildes apstiprināšanas
procedūrai, kuras laikā Eiropas
Parlaments (EP) pēc Padomes ieteikuma
lemj, vai Komisija un citas struktūras ir
apmierinoši pārvaldījušas ES budžetu. Ja
tā ir, tad EP budžeta izpildi apstiprina.
2019. gada oktobrī mēs prezentējām
savus gada pārskatus par ES vispārējo
budžetu un EAF Budžeta kontroles
komitejā un pēc tam arī Parlamenta
plenārsēdē, Padomē (Ekonomikas un finanšu padomē) un 21 dalībvalsts parlamentos un valsts
iestādēs.
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Citi ikgadējie pārskati:
par iespējamām saistībām un
Eiropas skolām
Mums ir pienākums katru gadu ziņot par Vienotā noregulējuma valdes, Padomes un Komisijas
iespējamām saistībām, kas izriet no noregulējuma uzdevumu īstenošanas. 2018. gada
ziņojumā secinājām, ka VNV grāmatvedības uzskaite ir uzlabojusies, bet ir labāk jāziņo par
iespējamām saistībām valstu līmenī.
Mēs katru gadu izstrādājam arī ziņojumus par Eiropas skolu gada pārskatiem. Izskatot finanšu
pārskatus par 2018. gadu, atklājām būtisku kļūdu līmeni vienā no 13 Eiropas skolām.
Ceļā uz
digitālo revīziju

Digitalizācija nozīmē izmantot tehnoloģijas potenciālu, lai iegūtu vairāk kvalitatīvākas
informācijas pārskatatbildības procesa vajadzībām. Digitālā pārveide ir arī ļoti svarīga mūsu
revīzijas darbam un mūsu organizācijai.
Esam izveidojuši Digitalizācijas koordinācijas komiteju, kurā darbojas pieci ERP locekļi. Viņu
uzdevums būs vadīt šo pārveides procesu turpmākajos gados.
2019. gadā uzsākām pirmo lielāko iniciatīvu revīzijas jomā – izmēģinājuma projektā
automatizējām izpildaģentūru finanšu revīziju. Šajā izmēģinājumā vienlaikus izmantosim gan
tradicionālos, gan digitālos rīkus.
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Atzinumi
Atzinumi veicina
labāku regulējumu

Viens no veidiem, kādā mēs sekmējam Komisijas labāka regulējuma pieeju, ir atzinumi, kurus
publicējam par Komisijas priekšlikumiem attiecībā uz jauniem vai pārskatītiem tiesību aktiem.
Gadījumos, kad ierosinātajiem tiesību aktiem var būt nozīmīga finanšu ietekme, atzinumi
mums jāsniedz saskaņā ar ES tiesību aktiem. Arī pārējās iestādes var lūgt, lai mēs sniedzam
atzinumus par konkrētiem jautājumiem. Visus atzinumus iesniedzam Eiropas Parlamentam un
Padomei.
2019. gadā publicējām trīs atzinumus: par priekšlikumu attiecībā uz ES Intelektuālā īpašuma
biroju, par priekšlikumu attiecībā uz Vienotā noregulējuma valdes (VNV) finanšu noteikumiem
un par priekšlikumu attiecībā uz Kopienas Augu šķirņu biroja finanšu noteikumiem.
Mūsu piezīmes par jauno DFS

2019. gada sākumā mēs publicējām arī ERP piezīmju kopsavilkumu par daudzgadu finanšu
shēmu (DFS) 2021.–2027. gadam. Šajās piezīmēs pievērsāmies ierosinātajam ES izdevumu
prioritāšu noteikšanas procesam, ES budžeta elastībai, virzībai uz darbības rezultātiem un
administratīvai vienkāršošanai, kā arī pārskatatbildības un revīzijas kārtībai.
Šo dokumentu sagatavojām, balstoties galvenokārt uz vairākiem atzinumiem, ko bijām snieguši
par Komisijas 2018. gada priekšlikumiem, kā arī uz jaunākajiem informatīvajiem apskatiem un
citiem ziņojumiem saistībā ar ES finansēm un uz mūsu uzkrāto pieredzi.
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Vienmērīgs publikāciju
sadalījums
visa gada garumā
Visa gada garumā mēs panācām diezgan vienmērīgu publikāciju sadalījumu. Visvairāk
publikāciju bija oktobrī, kad klajā nāk mūsu gada pārskati.

Publikāciju
skaits mēnesī

Īpašie
ziņojumi

Tematiskie
apskati

Gada pārskati un
īpašie gada
ziņojumi

Atzinumi

Ieskati
gaidāmajās
revīzijās
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Transversāli jautājumi
Cīņa pret krāpšanu, kas skar ES finansiālās intereses
Ar OLAF parakstītā
administratīvā vienošanās

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) ir galvenā iestāde, kas cīnās pret krāpšanu, kura
skar ES finansiālās intereses.
Mēs esam pieņēmuši sīki izstrādātas vadlīnijas mūsu
revidentiem par rīcību krāpšanas riska gadījumā. Mēs
pārsūtām OLAF visus gadījumus, kad ir aizdomas par
krāpšanu vai citu nelikumīgu darbību, kas skar ES finanšu
intereses un ko mēs konstatējam savā revīzijas darbā vai par
ko mums ziņo. Pēc tam šos gadījumus pārbauda OLAF, kurš
lemj, vai uzsākt izmeklēšanu, un vajadzības gadījumā
sadarbojas ar dalībvalsts iestādēm.
OLAF ģenerāldirektors Ville Itälä,
ERP priekšsēdētājs Klaus-Heiner Lehne
un ERP ģenerālsekretārs
Eduardo Ruiz García.

2019. gadā mēs parakstījām administratīvu vienošanos, kurā paredzēti praktiski noteikumi
mūsu sadarbībai ar OLAF, tostarp mācību pasākumu koordinēšana, darbsemināri un darbinieku
apmaiņa.
OLAF paziņoti 10 gadījumi,
kuros bija aizdomas par krāpšanu

Mēs esam ES ārējie revidenti. Mūsu revīzijas nav īpaši plānotas krāpšanas atklāšanai, tomēr
revidenti reizēm sastopas ar gadījumiem, kad ir aizdomas par krāpniecisku darbību.
2019. gadā ziņojām OLAF par 10 gadījumiem, kad bija aizdomas par krāpšanu (2018. gadā –
par deviņiem gadījumiem): astoņus gadījumus konstatējām revīzijas gaitā, savukārt par diviem
gadījumiem ziņoja trešās personas. Mūsu gada pārskatā par ES budžetu ir sniegta papildu
konkrētāka informācija par minētajiem gadījumiem un par OLAF attiecīgi ieteikto līdzekļu
piedziņu.
Mēs 2019. gadā arī publicējām divus īpašos ziņojumus, kas cieši saistīti ar cīņu pret krāpšanos
ar ES izdevumiem: īpašais ziņojums Nr. 1/2019 “Cīņa pret krāpšanu ES līdzekļu izlietojuma
jomā: ir jārīkojas” un īpašo ziņojumu Nr. 6/2019 “Krāpšanas problēmu risināšana ES kohēzijas
izdevumos: vadošajām iestādēm jānostiprina atklāšana, rīcība un koordinācija”.
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Turklāt mēs izdevām īpašu izdevuma “ECA Journal” laidienu, kas bija veltīts krāpšanas un
korupcijas apkarošanai un ES finansiālo interešu aizsardzībai.

Uzmanības centrā – ilgtspēja
Mūsu revīzijas darbs ir vērsts
uz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu
sasniegšanu
Pēdējos gados viens no svarīgiem revīzijas tematiem ir bijis ilgtspēja. Šajā ziņā esam aplūkojuši
galvenokārt vides un klimata jautājumus.
2019. gadā minētajā jomā izstrādājām apskatu par ziņošanu attiecībā uz ilgtspēju. Šajā
apskatā analizējām, kā ES iestādes publicē ilgtspējas informāciju un kā tas sekmē ANO
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.
Mēs arī rīkojām konferenci “ERP ilgtspējas pārskatu forums”, lai pievērstu uzmanību šai tēmai
un pulcētu kopā galvenās ieinteresētās personas.
Jūlijā piedalījāmies ARI vadītāju un ieinteresēto
personu sanāksmē“ ”“ARI loma ilgtspējīgas
attīstības mērķu sasniegšanas revīzijā”.
Sanāksme notika ANO augsta līmeņa politiskajā
forumā par programmu 2030. gadam.
Visbeidzot, mēs publicējām īpašu izdevuma
“ECA Journal” laidienu, kas bija veltīts
ilgtspējīgas attīstība mērķiem.
Revīzijas darba grupa apskatam “Ziņošana par
ilgtspēju: ES iestāžu un aģentūru stāvokļa izvērtējums”
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Attiecības ar iestādēm
Vairāk dokumentu prezentēts Eiropas
Parlamentam, Padomei un valstu
parlamentiem
Mēs cieši sadarbojamies ar Eiropas Parlamentu, Padomi un dalībvalstu parlamentiem, jo
mūsu darba ietekme ir lielā mērā atkarīga no tā, kā tie izmanto mūsu revīziju rezultātus un
ieteikumus.
Mūsu revīzijas ziņojumi tiek prezentēti attiecīgās Eiropas Parlamenta komitejās un Padomes
darba grupās. Turklāt mēs prezentējam mūsu gada pārskatu, kā arī īpašos ziņojumus un
apskatus valstu parlamentiem.
2019. gadā mūsu ziņojumu prezentēšana minēto iestāžu ieinteresētajām personām atkal
pieauga, kas galvenokārt skaidrojams ar daudz biežākām prezentācijām valstu parlamentos.
Toties sniedzām mazāk prezentāciju Eiropas Parlamentam, kam par iemeslu bija Parlamenta
darbības sarukums laikposmā no 2019. gada aprīļa vidus līdz septembrim.
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Tikšanās ar jaunievēlētajiem
ES iestāžu priekšsēdētājiem

2019. gadā nomainījās daudzu ES iestāžu vadība: pēc attiecīgajām vēlēšanām
ERP priekšsēdētājs tikās ar Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Eiropadomes
priekšsēdētājiem.

ERP priekšsēdētājs K. H. Lehne un EP priekšsēdētājs David Sassoli, Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen un
Eiropadomes priekšsēdētājs Charles Michel.
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Eiropas Parlaments
ERP locekļus un revīzijas darba grupas regulāri aicina uz EP komitejām un citām struktūrām,
īpaši uz Budžeta kontroles komiteju.
2019. gads bija savādāks nekā citi, jo
maijā notika Eiropas vēlēšanas, tāpēc
Parlamenta komitejas aprīļa vidū
pārtrauca darbu un to atsāka tikai
septembrī. Mēs prezentējām 31 īpašo
ziņojumu un 10 apskatus
14 komitejām
(2018. gadā – 39 ziņojumus
14 komitejām).
Pēc vēlēšanām sarīkojām informatīvu kampaņu, lai informētu Parlamenta deputātus par
ERP kā ES ārējā revidenta darbu. Rīkojām arī vairākus darbseminārus EP darbiniekiem.
2019. gada oktobrī izveidojām publikāciju portālu, kurā sniegta lietotājiem draudzīgāka
informācija par mūsu ziņojumiem, kas adresēta ne tikai EP deputātiem, bet arī plašākai
sabiedrībai.
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Eiropas Savienības Padome
2019. gadā mūsu revīzijas darba grupas prezentēja 26 īpašos ziņojumus 22 Padomes darba
grupām un divām komitejām (2018. gadā – 40 ziņojumus 27 darba grupām).
Prezentējām arī divus apskatus: vienu – Budžeta komitejai neformālajā Padomes sanāksmē
Rumānijā, otru – Programmas 2030. gadam jautājumu darba grupai.
Piedalījāmies viedokļu apmaiņā ar Finanšu pakalpojumu komiteju par Saprašanās memorandu
ar Eiropas Centrālo banku un ar Budžeta komiteju attiecībā uz mūsu 2020. gada budžeta
projektu. 2019. gada decembrī prezentējām ERP 2020. gada darba programmu.
2019. gada oktobrī mūs apmeklēja Eurogrupas priekšsēdētājs, lai apspriestu ekonomiskās un
monetārās savienības pašreizējo stāvokli un nākotnes reformas, kā arī mūsu iespējamo
ieguldījumu finanšu un ekonomikas pārvaldības jomā Eiropas Savienībā. 2019. gada maijā
Eurogrupas jautājumu darba grupas priekšsēdētājs ieradās vizītē pie ERP locekļiem.

Dalībvalstu valdības un parlamenti
Vairāk vizīšu valstu parlamentos

ERP locekļi regulāri apmeklē valstu parlamentus un valdības. 2019. gadā notika 90 prezentāciju
21 dalībvalstī (2018. gadā – 50 prezentāciju 14 dalībvalstīs). Šis ir jebkad lielākais skaits.

38
Eiropas Komisija
Augstākā līmeņa viedokļu apmaiņa ar
mūsu revidētajām vienībām

Jau gadiem ir iedibināta tradīcija, ka ERP locekļiem katru gadu notiek tikšanās ar komisāriem.
Šāda tikšanās ļauj pārskatīt padarīto un dalīties pārdomās par to, kā uzlabot turpmāko
sadarbību.
2019. gadā minētā tradīcija turpinājās, un
priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker
aicināja ERP locekļus uz viedokļu apmaiņu
ar komisāru kolēģiju Briselē.

ERP locekļi un komisāru kolēģija 2019. gada jūnijā

Eiropas Centrālā banka
ERP un Eiropas Centrālā banka 2019. gada oktobrī
parakstīja Saprašanās memorandu par praktisko
kārtību, kādā mūsu revidentiem ļaut piekļūt
informācijai par ECB uzraudzības darbībām.

Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes
priekšsēdētājs Andrea Enria, ERP loceklis
Alex Brenninkmeijer un ERP priekšsēdētājs
Klaus-Heiner Lehne, 2019. g. oktobris.
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Sadarbība ar augstākajām revīzijas iestādēm (ARI)
ES ARI kontaktkomiteja
2019. gada sanāksme
Polijā

Mūsu sadarbība ar ES augstākajām revīzijas iestādēm galvenokārt notiek ES ARI vadītāju
kontaktkomitejā. Šis ES ARI tīkls mums ļauj veicināt neatkarīgas ārējās revīzijas darbu Eiropas
Savienībā un tās dalībvalstīs.
2019. gada jūnijā piedalījāmies gadskārtējā sanāksmē, kuru rīkoja un vadīja Polijas ARI.
Galvenās diskusijas skāra izaicinājumus un iespējas, ko ES ARI rada “Digitālā Eiropa”.
Šajā sanāksmē mēs pārņēmām Kontaktkomitejas rotējošo vadību, kā tas ir katru trešo gadu.

Kontaktkomitejas sanāksme Varšavā, 2019. g. jūnijā.

40

ES publiskā sektora revīzijas tiešsaistes portāls

2019. gada janvārī mēs atvērām tiešsaistes portālu par
publiskā sektora revīziju Eiropas Savienībā. Portālā
atrodama informācija par Eiropas Savienības un tās
dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu pilnvarām, statusu,
organizāciju, darbu un veikumu.

Revīzijas kompendijs par sabiedrības veselību Eiropas
Savienībā

2019. gada decembrī Kontaktkomitejas uzdevumā publicējām otro revīzijas kompendiju par
to, kā revidenti visā Eiropas Savienībā revidē sabiedrības veselību.
Kompendijā sniegta pamatinformācija par sabiedrības veselību, tās
juridiskajiem pamatiem, galvenajiem mērķiem un saistītajiem
pienākumiem dalībvalstu un ES līmenī, kā arī iezīmētas galvenās ES un
dalībvalstu problēmas šajā jomā. Šajā dokumentā izmantoti konstatējumi,
kas iegūti revīzijās, kuras nesen veikušas ERP un ES 23 dalībvalstu ARI.
2019. gadā sākām izstrādāt trešo revīzijas kompendiju par kiberdrošību.
Tas tiks publicēts 2020. gadā.
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INTOSAI
2019. gadā mēs turpinājām aktīvi iesaistīties Augstāko revīzijas iestāžu starptautiskās
organizācijas (INTOSAI) darbā. Īpaši var atzīmēt to, ka ERP ieņem INTOSAI Profesionālo
standartu komitejas priekšsēdētāja vietnieka amatu (kopš 2016. gada decembra) un darbojas
Finanšu revīzijas un uzskaites, Atbilstības revīzijas un Lietderības revīzijas apakškomiteju
sastāvā.
Esam piedalījušies arī INTOSAI darba grupu norisēs un projektos, tostarp par šādām tēmām:
revīzija vides jomā, lielie dati, finanšu modernizācija un regulatīvā reforma un publisko politikas
virzienu un programmu novērtēšana. Darbojamies arī INTOSAI revidentu profesionalizācijas
darba grupā (TFIAP), INTOSAI attīstības iniciatīvā (IDI) un Finanšu revīzijas un uzskaites
apakškomitejas (FAAS) ISSAI 200 pārskatīšanas projektā.
Piedalījāmies XXIII INTOSAI kongresā (INCOSAI) 2019. gada septembrī Maskavā. Konferencē
izvērsti tika aplūkotas divas tēmas: informācijas tehnoloģija publiskās pārvaldes attīstībā un
SAI devums valsts prioritāšu un mērķu īstenošanā.

EUROSAI
Mēs aktīvi iesaistījāmies Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijā (EUROSAI), kas ir
INTOSAI Eiropas reģionālā grupa, īpaši Vides revīzijas darba grupā, Informācijas tehnoloģijas
darba grupā, Katastrofās piešķirto līdzekļu revīzijas darba grupā un Revīzijas un ētikas darba
grupā.
Piedalījāmies vairākos praktiskos un teorētiskos semināros, kā arī kopīga ziņojuma par gaisa
kvalitāti izstrādē (tas tika publicēts kopā ar 14 citām Eiropas ARI).
Mēs 2019. gada oktobrī organizējām 17. ikgadējo EUROSAI Vides revīzijas darba grupas
sanāksmi, kā arī kopīgu konferenci par bioloģisko daudzveidību.
Visbeidzot, 2019. gada martā Izraēlā apmeklējām trešo EUROSAI-ASOSAI kopīgo konferenci
“Jaunas problēmas un ārkārtas stāvokļi” un 2019. gada novembrī Lisabonā – pirmo EUROSAIAFROSAI kopīgo semināru (to rīkoja Portugāles ARI).

Ikgadējā EUROSAI Vides revīzijas darba grupas sanāksme 2019. gada oktobrī.
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ES kandidātvalstu un iespējamo kandidātvalstu augstākās revīzijas
iestādes
Mēs arī atbalstām ES kandidātvalstu un iespējamo kandidātvalstu (Albānijas, Bosnijas un
Hercegovinas, Kosovas *, Melnkalnes, Ziemeļmaķedonijas, Serbijas un Turcijas) augstākās
revīzijas iestādes, galvenokārt izmantojot Kontaktkomitejai līdzīgu sadarbības tīklu un atbalstot
ESAO koordinētās darbības.
2019. gadā desmit šā ARI tīkla revidentu piedalījās mūsu stažēšanās programmā.
Mēs arī esam snieguši aktīvu ieguldījumu šā tīkla sanāksmēs un darbībās, kas veltītas tādiem
jautājumiem kā ietekmi palielinoša ziņošanas prakse un digitālā revīzija.

Citu ES ARI salīdzinošā izvērtēšana
Salīdzinošās izvērtēšanas mērķis ir veikt ārēju un neatkarīgu kādas ARI organizatorisko un/vai
darbības elementu novērtējumu, ko veic vienas vai vairāku citu ARI profesionālu novērtētāju
grupa. Tā nav revīzija, bet gan novērtējums un padoms, ko brīvprātīgi sniedz citu iestāžu kolēģi
tajā pašā profesijā.
2019. gadā mūsu ģenerālsekretāra vadīta
grupa veica Lietuvas ARI salīdzinošo
izvērtēšanu. Šis darbs tika veikts kopā ar
Polijas un Apvienotās Karalistes SAI.
Galvenais mērķis bija novērtēt, vai
Lietuvas ARI revīzijas prakse atbilst
starptautiskajiem revīzijas standartiem.
Galīgo ziņojumu prezentēja Lietuvas
Seimam 2019. gada decembrī.

Salīdzinošās izvērtēšanas sanāksme Viļņā 2019. gada jūnijā

*

Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 un Starptautiskās Tiesas
atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.
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Mūsu pārvaldība
ERP locekļi
ERP darbojas kā koleģiāla struktūra, kurā ir pa vienam loceklim no katras dalībvalsts. Pēc tam,
kad locekli ir izvirzījusi attiecīgās valsts valdība, to ieceļ Padome pēc apspriešanās ar Eiropas
Parlamentu. ERP nepiedalās locekļu izvirzīšanā vai iecelšanā.
Locekļu pilnvaru termiņš ir seši gadi, un tas ir pagarināms. Locekļi pilda savus pienākumus
pilnīgi neatkarīgi un Eiropas Savienības vispārējās interesēs. Stājoties amatā, viņi par to dod
svinīgu zvērestu Eiropas Savienības Tiesā.

ERP locekļu kolēģijas sanāksme Luksemburgā 2019. gada 18. jūlijā.

2019. gadā Padome iecēla četrus jaunus ERP locekļus: Viorel Ștefan (Rumānija) no 2019. gada
1. jūlija, Ivana Maletić (Horvātija) no 2019. gada 15. jūlija, Joëlle Elvinger (Luksemburga) no
2020. gada 1. janvāra un François-Roger Cazala (Francija) arī no 2020. gada 1. janvāra. Tāpat
Padome pagarināja amata pilnvaras trijiem jau esošajiem locekļiem: Alex Brenninkmeijer
(Nīderlande), Nikolaos Milionis (Grieķija) un Klaus-Heiner Lehne (Vācija).
Phil Wynn Owen (Apvienotā Karaliste) bija ERP loceklis līdz 2020. gada 31. janvārim.
Kopš 2020. gada marta, ņemot vērā, ka Janusz Wojciechowski 2019. gada decembrī iecēla
komisāra amatā Eiropas Komisijā, vēl ir jāizvirza un jāieceļ amatā Polijas loceklis.
2019. gadā ERP locekļu kolēģija sapulcējās 21 reizi (2018. gadā – 18 reizes).
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Priekšsēdētājs
Priekšsēdētājs atbild par iestādes kopējo stratēģiju, plānošanu un snieguma pārvaldību,
komunikāciju un attiecībām ar plašsaziņas līdzekļiem, iestāžu attiecībām, juridiskiem
jautājumiem un iekšējo revīziju. Viņš arī pārstāv iestādi ārējās attiecībās.
Locekļi par priekšsēdētāju ievēl vienu no sava vidus uz atjaunojamu trīs gadu termiņu.
Priekšsēdētājs ir pirmais starp vienlīdzīgiem (primus inter pares).
2016. gada septembrī par priekšsēdētāju ievēlēja Klaus-Heiner Lehne, un 2019. gada
septembrī viņu ievēlēja vēlreiz uz atkārtotu termiņu.

Priekšsēdētājs un locekļi

Piezīme. 2020. gada martā.
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Revīzijas apakšpalātas un komitejas
Locekļi ir norīkoti kādā no piecām revīzijas apakšpalātām, kas sagatavo un pieņem lielāko daļu
revīzijas ziņojumu, apskatu un atzinumu.
Apakšpalātas vada vecākais loceklis, kuru konkrētās apakšpalātas locekļi ievēl no sava vidus.
2019. gada decembrī piecu apakšpalātu vecākie locekļi bija Nikolaos Milionis, Iliana Ivanova,
Bettina Jakobsen, Alex Brenninkmeijer un Lazaros S. Lazarou. Par revīzijas kvalitātes kontroli
atbildīgā locekle līdz 2019. gada decembrim bija Danièle Lamarque, bet tad viņai beidzās
pilnvaru termiņš. Viņa vadīja Revīzijas kvalitātes kontroles komiteju.
Apakšpalātas locekļiem iedala uzdevumus. Katrs loceklis attiecībā uz viņiem piešķirtajiem
revīzijas uzdevumiem ir atbildīgs attiecīgajai apakšpalātai, kā arī Palātai. Locekļiem darbā palīdz
katram savs birojs. Revīzijas darbu veic profesionāli revidenti, kas strādā revīzijas apakšpalātu
direkcijās.
Papildus revīzijas apakšpalātās veiktajiem uzdevumiem dažiem locekļiem ir arī papildu
uzdevumi: Oscar Herics vadīja Ētikas komiteju, Samo Jereb – Revīzijas komiteju,
Eva Lindström – Digitalizācijas koordinācijas komiteju un João Figueiredo – Stratēģijas un
prognožu konsultatīvo komiteju. Rimantas Šadžius bija par iestāžu attiecībām atbildīgais
loceklis.
Lēmumus par plašākiem stratēģiskiem un administratīviem jautājumiem pieņem
Administratīvā komiteja un – attiecīgā gadījumā – locekļu kolēģija, kuras abas vada
priekšsēdētājs.
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Mūsu augstākā vadība ir ģenerālsekretārs un direktori. Kopā ir desmit direkcijas: piecas ir
piesaistītas revīzijas apakšpalātām, viena – Revīzijas kvalitātes kontroles komitejai, viena –
priekšsēdētājam un trīs – ģenerālsekretāram.

Mūsu augstākā vadība

Piezīme. 2020. gada martā.

47
Snieguma novērtēšana
Mēs piemērojam galvenos snieguma rādītājus (GSR), lai informētu mūsu vadību par to, kāda ir
virzība uz stratēģisko mērķu sasniegšanu, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu un lai informētu
ieinteresētās iestādes par mūsu darbības rezultātiem. GSR sniedz priekšstatu par to, kāds ir
mūsu organizācijas sniegums attiecībā uz mūsu darba izplatīšanu, ietekmi un uztveri.
2019. gadā kā plānots publicēti
36 ziņojumi

Mēs uzraugām gada gaitā publicēto ziņojumu skaitu un laika grafiku. Tas ļauj spriest par mūsu
plānošanas precizitāti.
2019. gadā mēs publicējām 36 ziņojumus: 25 īpašos ziņojumus un 11 apskatus. Tas atbilst
darba programmā plānotajam publikāciju skaitam.

Publicēto īpašo ziņojumu un apskatu skaits

Papildus minētajiem ziņojumiem mēs izstrādājām arī sešus gada pārskatus, trīs atzinumus,
18 ieskatus gaidāmajās revīzijā un četras citas publikācijas. Kopā gada laikā sagatavojām
67 publikācijas.
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Atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos
Lielāka klātbūtne sociālajos
plašsaziņas līdzekļos

Mēs uzraugām, kā mūsu darbs un iestāde tiek atspoguļota plašsaziņas līdzekļos, un tas var
atšķirties atkarībā no ziņojuma tēmas un sarežģītības. Vienlaikus mediju interesi par mūsu
publikācijām var spēcīgi ietekmēt ārēji faktori. Tā tas var notikt, ja ziņojuma publikācijas
datums sakrīt ar nozīmīgu notikumu vai politikas sasniegumu, un tas var būtiski palielināt
sabiedrības interesi par šo tēmu.
Kopā 2019. gadā tika reģistrēti vairāk nekā 50 000 bezmaksas tiešsaistes rakstu un sociālo
plašsaziņas līdzekļu ziņu.

2019. gadā novērojām, ka ievērojami pieauga mūsu sociālo mediju ieraksti, kas cita starpā
skaidrojams ar aktīvāku šā komunikāciju kanāla izmantošanu gada laikā.
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Vairāk kontaktu ar presi

2019. gadā palielinājās mūsu kontakti ar presi un citiem plašsaziņas līdzekļiem. To panācām,
o

sagatavojot 61 preses relīzi ES 23 valodās (2018. gadā – 76), kā arī vairākus informatīvus
paziņojumus un citu informāciju medijiem attiecīgās valodās;

o

sarīkojot 25 preses konferences (2018. gadā – 20), tostarp konkrētām nozarēm un
konkrētām valstīm veltītas preses konferences par gada pārskatu. Preses konferences
parasti notiek Briselē.

Mēs arī sarīkojām apmeklējumus uz vietas žurnālistiem, kas strādā Briselē un dalībvalstīs, un
sarīkojām preses konferences par atsevišķiem ziņojumiem nozares ieinteresētajām personām,
NVO un domnīcām.

Žurnālisti no dalībvalstīm preses apmeklējumā uz vietas, 2019. gada novembrī Luksemburgā.
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Mūsu tīmekļa vietne apmeklēta miljonu reižu

Pirmo reizi 2019. gadā mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu skaits pārsniedza vienu miljonu.
Kopā bija apmēram 511 000 individuālu apmeklētāju.
Vairāk sekotāju sociālajos
plašsaziņas līdzekļos

Gada gaitā novērojām, ka pieaug mūsu attēlojums un iesaiste sociālajos plašsaziņas līdzekļos –
īpaši Facebook, Twitter un LinkedIn. Tie ir kļuvuši par mūsu komunikācijas darba neatņemamu
daļu un ļauj mums tieši mijiedarboties ar cilvēkiem.
Līdz 2019. gada beigām mūsu trīs sociālo mediju konti bija piesaistījuši apmēram
29 500 sekotāju (2018. gadā – 22 500).
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Mūsu darba ietekme un uztvere
88 % aptaujāto ieinteresēto personu
uzskata, ka mūsu darbs ir noderīgs

Mēs novērtējam mūsu darba paredzamo ietekmi un noderību, aptaujājot ieinteresētās
personas, kas ir Eiropas Parlaments, Padome un Komisija, ES aģentūras, dalībvalstu pastāvīgās
pārstāvniecības, dalībvalstu aģentūras un augstākās revīzijas iestādes, NVO, akadēmiskās
aprindas, plašsaziņas līdzekļi un citas personas.
Kopš 2018. gada, izmantojot anonīmas elektroniskas aptaujas, esam lūguši ieinteresētās
personas sniegt atsauksmes par noteiktu skaitu ziņojumu un apskatu, kā arī par gada
pārskatu. Šīs aptaujas arī ļauj ieinteresētajām personām sniegt kvalitatīvu ziņojumu
novērtējumu un vispārējus ierosinājumus attiecībā uz ERP darbu.
2019. gadā 88 % respondentu uzskatīja, ka mūsu ziņojumi noder viņu darbā, un 81 % uzskatīja,
ka ziņojumiem ir ietekme. Šie rezultāti ir līdzīgi iepriekšējā gada rezultātiem.
Ziņojumu noderība

Ļoti liela

Ziņojumu iespējamā ietekme

Liela

88 %

uzskata, ka mūsu
ziņojumi noder
viņu darbā

Vidēja
Maza
Ļoti maza

81 %
uzskata, ka
ziņojumiem
ir ietekme
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Revīzijas ieteikumu ieviešanas pārbaude
Tiek ieviesti gandrīz visi mūsu
ieteikumi

Mūsu ieteikumu ieviešanu novērtējam, pamatojoties uz mūsu revidentu veiktajām ieteikumu
ieviešanas pārbaudēm. 2019. gadā analizējām ieteikumus, kas sniegti 2015. gada pārskatā un
īpašajos ziņojumos.
Šī analīze liecināja, ka 96 % no ieteikumiem, kurus sniedzām 2015. gada pārskatā, un 94 % no
ieteikumiem 2015. gada īpašajos ziņojumos ir ieviesti pilnībā, lielākajā daļā aspektu vai
(vismaz) dažos aspektos.
Īpašo ziņojumu
ieteikumi

14 %

62 %

18 %
6%

Gada pārskatu
ieteikumi

94 %
96 %

39 %

ieviesti pilnībā,
lielākajā daļā
aspektu vai dažos
aspektos

4%

18 %

39 %

Pilnībā ieviesti

Ieviesti dažos aspektos

Ieviesti lielākajā daļā aspektu

Nav ieviesti
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Mūsu darbinieki
Darbinieku sadalījums
2019. gada beigās mūsu iestādē bija 853 pastāvīgās un pagaidu amata vietas (2018. gadā –
853 amata vietas), no kurām 534 amata vietas bija revīzijas apakšpalātās, ieskaitot 118 amata
vietas locekļu birojos.
Priekšsēdētāja birojs Tulkošanas direkcija

Administrācija

Revīzija

Kopā:

853

Turklāt gada beigās mums bija 75 līgumdarbinieki un 16 norīkotie valstu eksperti
(2018. gadā – attiecīgi 76 un 15).

Pieņemšana darbā
Mūsu darbā pieņemšanas politika saskan ar pārējo ES iestāžu vispārējiem principiem un
nodarbināšanas nosacījumiem, un mūsu darbinieki nāk no dažādām akadēmiskajām un
profesionālajām jomām.
2019. gadā mēs pieņēmām darbā 77 darbiniekus (2018. gadā – 79 darbiniekus): 17 ierēdņus,
33 pagaidu darbiniekus, 21 līgumdarbinieku un sešus norīkotos valstu ekspertus.
Mēs arī nodrošinājām 55 prakses vietas augstskolu absolventam (2018. gadā – 60) uz laiku no
trīs līdz pieciem mēnešiem.
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Vecuma struktūra
Gandrīz trīs ceturtdaļas (74 %) mūsu darbinieku aktīvajā dienestā 2019. gada beigās bija
vecumā no 40 līdz 59 gadiem.

3%
20-29

19 %

43 %

31 %

30-39

40-49

50-59

4%
60+

Vecuma struktūra
Vairāk nekā pusei direktoru un atbildīgo vadītāju ir 50 gadu vai vairāk. Tātad vadītāji
nākamajos 5–10 gados būs jānomaina, jo gados vecākie darbinieki aizies pensijā.

Vienlīdzīgas iespējas
Mēs piedāvājam vienlīdzīgas karjeras iespējas darbiniekiem visos organizācijas līmeņos. Mūsu
vienlīdzīgu iespēju politika 2018.–2020. gada periodam paredz risināt ar vecumu un darba
nespēju saistītos jautājumus. Kopumā pie mums strādā vienāds skaits sieviešu un vīriešu.
Asistenti un
sekretāri
30 % 70 %

Revidenti un
administratīvie
darbinieki
51 % 49 %

Vadība
67 % 33 %

VĪRIEŠI SIEVIETES
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Esam apņēmušies arī turpmāk uzlabot dzimumu līdzsvaru vadītāju amatos. 2019. gadā
apmēram trešā daļa direktoru un atbildīgo vadītāju ir sievietes.

Atbildīgie vadītāji

Direktori
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10

Vācija

Spānija

Francija

Apvienotā Karaliste

Itālija
Beļģija
Čehijas Republika
Grieķija
Īrija
Nīderlande
Polija
Portugāle
Austrija
Bulgārija
Dānija
Igaunija
Somija
Horvātija
Ungārija
Rumānija
Slovākija
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Revīzijas atbalsts
Profesionālās mācības
Rekordliels skaits mācību pasākumu

2019. gadā mēs turpinājām dažādot un izvērst mācību iespēju klāstu, ko piedāvājam
darbiniekiem. Organizējām rekordlielu skaitu mācību kursu, konferenču, prezentāciju un
darbsemināru par dažādām tēmām.
Tāpat kā iepriekš piešķīrām finansiālu atbalstu darbiniekiem, kuri apmeklēja ārējus mācību
kursus un programmas, lai iegūtu vai uzturētu līmenī profesionālo kvalifikāciju un diplomus.
Uzsākām Līderības attīstības programmu, ar kuru piedāvājam mācības, konsultēšanu darba
vietā un mentorēšanu darbiniekiem, kuri vēlas papildināt līderības prasmes. Mēs atbalstījām
cilvēkresursu jomas procesus, mācot jaunizveidotas karjeras konsultantu, mentoru un iekšējo
sarunvedēju grupas.
Vairāk mācību dienas, nekā plānots

Mēs atkal pārsniedzām profesionālo mācību mērķi, kas saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu
federācijas ieteikumiem ir noteikts kā 5 dienas mācību gadā (neieskaitot valodu apguvi).
Revidenti mācībās vidēji pavadīja 7,5 dienas, citi darbinieki – vidēji 3,6 dienas.
2017. g. 2018. g.

7,5

Revidenti

≥5

mācību
dienas gadā
ATBILSTOŠI
MĒRĶIM

2019. g.

3,6

≥2

Citi darbinieki
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Sadarbība mācību jomā

2019. gada jūlijā Pizas Universitātē notika Publiskā sektora revīzijas un pārskatatbildības otrā
vasaras skola par revīzijas digitalizācijas tēmu.
Turpinājām sadarbību ar Lotringas universitāti: organizējām piekto pēcdiploma studiju
programmu “Publisko organizāciju un politikas virzienu revīzija”, pēc kuras ir iespējams iegūt
maģistra grādu programmā “Publisko organizāciju pārvaldība”. Papildus tam uzsākām jaunu
pēcdiploma programmu “Revīzijā izmantotie statistikas pamati”. Šajās programmās varēja
piedalīties ari Eiropas Komisijas darbinieki.
Mācību jomā aktivizējās mūsu sadarbība ar
NATO starptautisko revidentu padomi (IBAN).
2019. gada maijā Palātā notika Darbseminārs par
ES drošības un aizsardzības politikas revīziju, kurā
kopā sanāca ar drošības un aizsardzības politiku
strādājoši revidenti no Komisijas, NATO, Eiropas
Aizsardzības aģentūras, Kopīgā bruņojuma
sadarbības organizācijas (OCCAR), Athena
mehānisma un vairākām ES augstākajām revīzijas
iestādēm.

Lotringas Universitātes prorektora vietniece
izglītības jautājumos Sabine Chaupain-Guillot,
ERP loceklis Lazaros S. Lazarou (2019. g. februāris)

Platformas “ECAdemy” izveidošana

Mēs esam izveidojuši “ECAdemy” – platformu, kurā visiem, kuri ir ieinteresēti ES un tās
dalībvalstu publiskā sektora revīzijā, ir iespējams dalīties ar mācību materiāliem, publicēt
konferenču ierakstus un organizēt tīmekļseminārus.
Šī e-mācību platforma ir brīvi pieejama visai sabiedrībai: https://ecademy.eca.europa.eu.
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Tulkošana
2019. gadā mēs iztulkojām un izrediģējām 223 000 lapas, ieskaitot ārštata darbu (2018. gadā –
251 000). Mēs tulkojam mūsu publikācijas visās oficiālajās ES valodās. Tulkojam arī saraksti ar
dalībvalstu iestādēm, kā to nosaka tiesību akti.
Tulkotāji bieži piedalījās revīzijas darbā, sniedzot lingvistisko atbalstu revīzijas apmeklējumu
laikā un palīdzot sagatavot ziņojumus.

Informācijas tehnoloģija, darba apstākļi un inovācija
Pāreja uz mākoņdatošanas
pakalpojumiem

Liels sasniegums bija pāreja uz mākoņdatošanas pakalpojumiem, kas ļāva padarīt vienmēr
pieejamu viegli lietojamu sistēmu dažādiem gala lietotāju pieprasījumiem (IT, cilvēkresursi,
aprīkojums, drošība u. c.).
Tika sasniegti daudzi jaunajā IT drošības rīcības plānā izvirzītie mērķi, tostarp efektīvāka un
regulārāka programmatūras vājo punktu risināšana, neatļautas piekļuves mākoņdatošanas
pakalpojumiem novēršana, informācijas drošības pārvaldības pārskatīšana un mūsu drošības
uzraudzības spēju uzlabošana.
2019. gadā tika īstenota vērienīga tehnoloģijas programma, atbilstoši kurai tiek piedāvāts
aprīkojums un sistēmas, kas ļauj visiem darbiniekiem izmantot elastīgāku strādāšanas veidu,
tostarp tāldarbu, telekonferences un mobilo darbu.
Jauna atvērto datu politika

2019. gadā mēs arī pieņēmām jaunu atvērto datu politiku. Sadarbībā ar Publikāciju biroju tiek
strādāts ar dokumentu atkārtotu izmantošanu un mūsu datu sniegšanas procesu.
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ECALab

ECAlab – mūsu starpdisciplināro inovāciju laboratorija – turpināja pētīt tehnoloģiju, tostarp
tekstizraci, mākslīgo intelektu un procesu izraci.
2019. gadā ECAlab sāka atbalstīt vairākus revīzijas uzdevumus.
Revīzijā noderīgās tehnoloģijas un inovācijas
sadarbības tīkls

2019. gada novembrī mūsu telpās Luksemburgā rīkotajā konferencē “Lielie un atvērtie dati”
mēs nodibinājām ES ARI Revīzijā noderīgās tehnoloģijas un inovācijas sadarbības tīklu (TINA).

Konference “Lielie un atvērtie dati” Luksemburgā 2019. gada novembrī.

Tika izveidots vēl viens ES ARI sadarbības tīkls blokķēžu jomā, lai sekotu attīstībai, kas notiek
saistībā ar Eiropas Komisijas un dalībvalstu izstrādāto Eiropas blokķēžu pakalpojumu
infrastruktūru. Šī darbība izvērš mūsu “koncepcijas pierādīšanu”.
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Ēkas
Pašlaik mums pieder trīs ēkas (K1, K2 un K3), kas darbojas kā vienota, integrēta tehniska
struktūra. Mēs arī īrējam telpas Luksemburgā mūsu Negadījumu seku novēršanas centram.

K1
Ēka ir nodota ekspluatācijā 1988. gadā, un tajā ir biroji 310 darbiniekiem un sanāksmju telpas.
Pagrabstāvos ir izvietotas automašīnu stāvvietas, tehniskās iekārtas, glabātuves, bibliotēka un
galvenā arhīvu telpa, bet augšstāvs ir pilnībā atvēlēts tehniskām iekārtām.
2008. gadā K1 ēku modernizēja, lai tā atbilstu Luksemburgā noteiktajām prasībām attiecībā uz
veselības aizsardzību, drošību un vidi. Cik vien iespējams, K1 ēkā izmantoto tehnoloģiju
pielāgoja, lai tā būtu savietojama ar K2 un K3 ēkā izmantoto.

K2
Ēku atklāja 2003. gadā. Tās pagrabstāvos atrodas automašīnu stāvvietas, tehniskās iekārtas,
glabātuves un sporta centrs. Augšstāvā ir izvietotas tikai tehniskās iekārtas. Pārējos stāvos
atrodas biroji, kas paredzēti 241 darbiniekam, sanāksmju telpas, konferenču zāle ar kabīnēm
mutiskajiem tulkiem, videokonferenču telpas, kafetērija un nelielas virtuvītes darbiniekiem.
Mēs pašlaik modernizējam K2 ēku, optimizējot darba telpas un atjauninot dažas tehniskas
instalācijas. 2019. gadā šim projektam tika veikta detalizēta izpēte, un gada beigās sākās darbi.
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada marta lēmumu šīs modernizācijas
izmaksas segsim no summas, kas atlikusi no budžeta, kurš bija paredzēts K3 ēkas celtniecības
projektam, ko pabeidza pirms dažiem gadiem.
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K3
Ēku sāka ekspluatēt 2012. gadā. Tās pagrabstāvos atrodas automašīnu stāvvieta, tehniskās
iekārtas un glabātuves, izkraušanas rampas, plašas glabātuves telpas, drukāšanas iekārtas,
virtuves un arhīvi. Pirmajā stāvā ir ēdnīca, kafetērija un mācību telpas. Ēkā ir biroji
503 darbiniekiem, sanāksmju telpas un IT telpa. Sestajā stāvā ir reprezentācijas telpas, virtuve
un tehniskās iekārtas. K3 ēka ir novērtēta kā “ļoti laba” saskaņā ar BREEAM, kas ir pasaulē
vadošā metode, ko izmanto ēku ilgtspējas novērtēšanai un sertificēšanai.
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Drošības pastiprināšana
2019. gadā mēs veicām vairākus pasākumus drošības pastiprināšanai mūsu ēkās Luksemburgā.
Cita starpā izveidojām bruņotu drošības grupu. Parakstījām vienošanos ar Luksemburgas
policiju par Luksemburgas valsts mācību centru izmantošanu.
Mēs arī vienojāmies ar Eiropas Ārējās darbības dienestu
par atbalsta sniegšanu mūsu revidentiem apmeklējumos
uz liela riska valstīm.

ERP ģenerālsekretārs Eduardo Ruiz García
un Eiropas Ārējās darbības dienesta
ģenerālsekretāre Helga Schmid
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Vides pārvaldība
Kā ES iestādei mums ir pienākums visās darbībās ievērot pareizas vides pārvaldības principu.
Mūsu mērķis ir sistemātiski samazināt CO2 emisijas, un mēs regulāri analizējam mūsu darbības
izraisītās siltumnīcefekta gāzu emisijas. Mūsu kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas
2018. gadā atbilda 10 178 tonnām oglekļa dioksīda ekvivalenta (tCO2e), kas ir par 3 % mazāk
nekā 2017. gadā.
Mēs lepojamies ar vides vadības un audita sistēmas (EMAS) sertifikātu: mēs sekmīgi
izmantojam EMAS principiem atbilstošu vides vadības sistēmu un pilnībā ievērojam
ISO 14 001:2015 sertifikācijas prasības.
2019. gada pēdējā ceturksnī tika veikta ārēja EMAS revīzija, kuras rezultātā EMAS sertifikātu
mums atjaunoja arī 2020.–2022. gada periodam. Atbilstoši plānam norisinās jaunas iniciatīvas,
piemēram, “ERP bez plastmasas”.
Mēs 2019. gadā sadarbībā ar Luksemburgas
Lauksaimniecības ministriju mūsu dārzos
izvietojām četrus bišu stropus. Par bitēm gādā
brīvprātīgi darbinieki. Mēs sagaidām, ka tas
pozitīvi ietekmēs apputeksnētāju ilgtspēju mūsu
apkārtnē.
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Mūsu pārskatatbildība
Finanšu informācija
Mūsu iestāde saņem finansējumu no Eiropas Savienības vispārējā budžeta kategorijas
“Administratīvie izdevumi”.
2019. gadā mūsu budžets bija gandrīz 147 miljoni EUR, un 98 % no tiem gada laikā tika izlietoti.
Mūsu budžets atbilst mazāk nekā 0,1 % no ES kopējiem izdevumiem un aptuveni 1,5 % no
ES kopējiem administratīvajiem izdevumiem.

2019. gada budžeta izpilde
2019. FINANŠU GADS
1. sadaļa. Iestādē
strādājošie

10. Iestādes locekļi
12. Ierēdņi un pagaidu
darbinieki
14. Citi darbinieki un ārējie
pakalpojumi
162. Ceļa izdevumi
161 + 163 + 165. Citi izdevumi,
kas saistīti ar iestādē
strādājošajiem
1. sadaļas starpsumma

2. sadaļa. Ēkas, mēbeles,
iekārtas un dažādi darbības
izdevumi

20. Nekustamais īpašums
210. Informātika un
telekomunikācijas
212.+ 214.+ 216. Kustamais
īpašums un saistītie izdevumi
23. Kārtējie administratīvie
izdevumi
25. Sanāksmes un konferences
27. Informācija un publicēšana
2. sadaļas starpsumma

Revīzijas palāta kopā

Galīgās
apropriācijas

Saistības

Izlietojums
(%)

Maksājumi
(tūkstoši EUR)

11 324

11 004

97 %

10 963

107 367

106 434

99 %

106 434

6 683

6 407

96 %

6 272

3 200

2 700

84 %

2 457

3 089

3 008

97 %

2 201

131 663

129 553

98 %

128 327

3 526

3 523

99 %

1 965

8 085

8 085

100 %

5 138

976

880

90 %

769

424

339

80 %

272

620
1 596
15 227

487
1 448
14 762

78 %
90 %
97 %

302
1 027
9 473

146 890

144 315

98 %

137 800
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2020. gada budžets
2020. gada budžets ir par 4,3 % lielāks nekā 2019. gada budžets.
BUDŽETS
1. sadaļa. Iestādē strādājošie

2020. g.

10. Iestādes locekļi
12. Ierēdņi un pagaidu darbinieki
14. Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi
162. Ceļa izdevumi
161.+ 163.+ 165. Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē
strādājošajiem
1. sadaļas starpsumma

11 751
111 860
7 403
3 370

20. Nekustamais īpašums
210. Informātika un telekomunikācijas
212.+ 214.+ 216. Kustamais īpašums un saistītie izdevumi
23. Kārtējie administratīvie izdevumi
25. Sanāksmes un konferences
27. Informācija un publicēšana
2. sadaļas starpsumma

2. sadaļa. Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi
darbības izdevumi

Revīzijas palāta kopā

2019. g.
(tūkstoši EUR)
11 474
107 666
6 381
3 450

2 945

3 098

137 329

132 069

3 255
7 718
963
563
696
2 613
15 808

2 984
7 605
998
548
700
1 986
14 821

153 137

146 890
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Iekšējā un ārējā revīzija
Iekšējā revīzija
Mūsu Iekšējās revīzijas dienests (IRD) konsultē Palātu par riska pārvaldību. Tas sniedz
neatkarīgu un objektīvu pārliecību, kā arī konsultācijas, kuru mērķis ir dot pievienoto vērtību
un uzlabot organizācijas darbības. IRD iesniedz ziņojum Iekšējās revīzijas komitejai, kurā ir trīs
Palātas locekļi un ārējs eksperts. Komiteja regulāri uzrauga IRD ikgadējā darba programmā
noteikto dažādo uzdevumu izpildes gaitu un nodrošina dienesta neatkarību.
2019. gadā IRD pabeidza trīs atlasītus uzdevumus: 1) revīzijas kvalitātes kontroles komitejas
riska faktori un izaicinājumi, 2) ERP locekļu un augstākstāvošo ierēdņu ceļa izdevumi, locekļu
reprezentācijas izdevumi un Palātas autoparka izmantošana, 3) Palātas profesionālo mācību
pasākumi.
IRD arī pārskatīja mūsu riska pārvaldības politiku un trīs ikgadējās deklarācijas, ko iesniedz
pastarpināti deleģētie kredītrīkotāji. Turklāt tas uzraudzīja savu iepriekšējo ieteikumu izpildi,
nodrošinot saskaņoto darbības plānu īstenošanu, un sniedza konsultācijas saistībā ar Palātas
jauno iekšējās kontroles satvaru.
Mūsu iekšējais revidents neatklāja nekādus trūkumus, kuru iedabas vai apmēra dēļ būtu
nopietni jāapšauba to iekšējo kontroles sistēmu uzticamība, kuras deleģētais kredītrīkotājs
ieviesis, lai nodrošinātu mūsu 2019. gada finanšu operāciju likumību un pareizību.

Ārējā revīzija
Mūsu gada pārskatus revidē neatkarīgs ārējais revidents. Tas ir svarīgi, jo apliecina, ka mēs
attiecībā uz sevi piemērojam tos pašus pārredzamības un pārskatatbildības principus, kurus
piemērojam revidējamajām vienībām.
Mūsu ārējā revidenta PricewaterhouseCoopers Sàrl ziņojums par Eiropas Revīzijas palātas
2018. finanšu gada pārskatiem tika publicēts 2019. gada 4. aprīlī.
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Mūsu ārējā revidenta atzinumi par 2018. finanšu gadu
Par mūsu finanšu pārskatiem
“Uzskatām, ka finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Eiropas Revīzijas
palātas (ERP) finanšu stāvokli 2018. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbību rezultātu,
naudas plūsmām un neto aktīvu pārmaiņām minētajā datumā slēgtajā finanšu gadā saskaņā
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom)
Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par
Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.) un
ar tās grozījumiem (turpmāk tekstā – “Finanšu regula”), kā arī saskaņā ar Komisijas
2012. gada 29. oktobra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1268/2012 par Finanšu regulas
piemērošanas noteikumiem (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.) un ar tās grozījumiem.”

Par resursu izlietojumu un kontroles procedūrām
“Balstoties uz šajā ziņojumā aprakstīto darbu, mūsu uzmanības lokā nenonāca nekas tāds,
kas liktu domāt, ka visos būtiskajos aspektos un pamatojoties uz iepriekš aprakstītajiem
kritērijiem:
o

Palātai piešķirtie resursi nav izlietoti tiem paredzētajiem mērķiem,

o

ieviestās kontroles procedūras nesniedz garantijas, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu
finanšu darbību atbilstību piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem.”
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Budžeta izpildes apstiprināšana attiecībā
uz 2017. finanšu gadu

Palātai piemēro budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru tāpat kā pārējām ES iestādēm.
2019. gada martā Eiropas Parlaments paziņoja Palātas ģenerālsekretāram, ka ERP budžeta
izpilde attiecībā uz 2017. finanšu gadu ir apstiprināta. Tas nozīmē, ka mūsu pārskati par
2017. gadu ir noskaidroti (t. i., slēgti un apstiprināti).
Tāpat kā katru gadu mēs rūpīgi izanalizējām visus jautājumus, kas budžeta izpildes
apstiprināšanas procesā radās saistībā ar mūsu revīzijas un pārvaldības pienākumiem, attiecīgi
rīkojāmies un iesniedzām Eiropas Parlamentam izsmeļošu informāciju par turpmākajiem
pasākumiem.
Mūsu ētikas satvara
salīdzinošā izvērtēšana

Mūsu ētikas satvaru 2019. gadā ārēji izvērtēja Polijas un Horvātijas ARI. Viņu ziņojums tika
pabeigts 2020. gada janvārī.
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Pilnvarotā kredītrīkotāja deklarācija
Pilnvarotā kredītrīkotāja deklarācija
saskaņā ar Finanšu regulas 74. panta 9. punktu
Es, apakšā parakstījies Eiropas Savienības Revīzijas palātas ģenerālsekretārs, kā pilnvarotais
kredītrīkotājs
o

paziņoju, ka šajā ziņojumā iekļautā informācija ir pilnīga un precīza un ka pilnīga un
precīza ir arī papildu iekšējā informācija par manu pienākumu izpildi, kas satur finanšu un
pārvaldības informāciju, tostarp pārbaužu rezultātus, un

o

apliecinu, ka man ir pamatota pārliecība par to, ka
—

šajā ziņojumā aprakstītajām darbībām piešķirtie resursi ir izlietoti tiem
paredzētajam mērķim un saskaņā ar pareizas finanšu vadības principu;

—

ieviestās kontroles procedūras sniedz vajadzīgās garantijas attiecībā uz pārskatiem
pakārtoto darījumu likumību un pareizību un nodrošina pienācīgu rīcību gadījumā,
kad ir izteikta apsūdzība krāpšanā vai kad ir aizdomas par krāpšanu, un

—

kontroles mehānismu izmaksas un ieguvumi ir samērīgi.

Šī pārliecība balstās uz manu spriedumu un informāciju, kas ir manā rīcībā, proti, uz
pastarpināti pilnvaroto kredītrīkotāju ziņojumiem un deklarācijām, uz iekšējā revidenta
ziņojumiem un uz ārējā revidenta ziņojumiem par iepriekšējiem finanšu gadiem.
Apliecinu, ka man nav zināms nekas tāds, kas šeit nav paziņots, bet kas varētu kaitēt iestādes
interesēm.
Luksemburgā, 2020. gada 26. martā

Eduardo Ruiz García
ģenerālsekretārs
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