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Eiropas Revīzijas palāta ir neatkarīga Eiropas Savienības ārējās revīzijas iestāde, kas izveidota ar 
ES Līgumu. ERP ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu efektīvu ES pārskatatbildību ES iedzīvotājiem par 
publisko finansējumu, kas piešķirts tās mērķu sasniegšanai. Šai nolūkā ERP:  

• apzina riskus, kas apdraud ES iedzīvotāju finansiālās intereses, 

• nodrošina neatkarīgu pārliecību par ES finanšu pārvaldību un  

• sniedz padomus politikas veidotājiem par to, kā uzlabot ES publiskā finansējuma izlietojumu. 

ERP rada pievienoto vērtību, publicējot revīzijas pārskatus, ziņojumus un atzinumus, kuri dod 
ieguldījumu ES budžeta izpildes sabiedriskajā pārraudzībā un uz zināšanām balstītu lēmumu 
pieņemšanā par ES pārvaldības kārtību, politiku un programmu izstrādi, kā arī ES budžeta sadalījumu. 

Komunikācijas politika  

Paziņojot par savu revīziju rezultātiem un secinājumiem, ERP paaugstina sabiedrības informētību par 
ES finanšu pārvaldības un pārskatatbildības jautājumiem un par to, cik svarīgi ir nodrošināt sabiedrības 
līdzekļu saimniecisku, lietderīgu un efektīvu izmantošanu atbilstoši tiesību aktiem. ERP sabiedrībai 
sniegtā informācija palīdz aizsargāt ES iedzīvotāju finansiālās intereses, nodrošinot pārredzamību. 
Galvenais mērķis ir veicinātu uzticību, ka ES un tās iestādes darbojas labi. 

ERP darba vērtība ES pārskatatbildības veicināšanai lielā mērā ir atkarīga no tā, kā Palātas darbu un tā 
rezultātus pārskatatbildības procesā izmanto tās galvenie partneri, tostarp 

• politiskās iestādes, kas atbildīgas par ES finanšu līdzekļu izlietojuma publisko pārraudzību: 

Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome un valstu parlamenti,  

• revidējamās vienības, kas atbildīgas par ES finanšu līdzekļu pārvaldību vai saņemšanu: Eiropas 

Komisija, citas ES iestādes, aģentūras, decentralizētās struktūras un dalībvalstu iestādes,  

• citas ES finanšu līdzekļu revīzijas iestādes, tostarp dalībvalstu augstākās revīzijas iestādes.  
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Komunikācijas principi 

• Eiropas Revīzijas palāta kā Eiropas Savienības ārējās revīzijas iestāde ievēro atklātuma un 

pārredzamības principus un savlaicīgi dara pieejamu informāciju par tās uzdevumiem, darbu un 

sasniegtajiem rezultātiem. 

• ERP sniegtā informācija palīdz nodrošināt, ka tās darba rezultāti ir zināmi un ir saprotami, un 

uzskatāmi parāda, kā ERP sasniedz mērķi veicināt finanšu pārvaldības uzlabošanu. 

• Lai aizsargātu profesionālās attiecības starp revidentu un revidējamo vienību un saskaņā ar 

starptautiskajiem revīzijas standartiem un tiesību aktos noteiktajām prasībām, publiski pieejama 

ir tikai publicētajos ziņojumos ietvertā informācija. Vajadzības gadījumā ERP sniedz kontekstuālu 

un vispārīgu informāciju, lai palīdzētu lasītājiem gūt labāku izpratni par tās konstatējumiem. 

• ERP rīko preses konferences par gada pārskatu un izlases veidā par īpašajiem ziņojumiem, 

atzinumiem un citiem jautājumiem. Par visiem ERP publicētajiem pārskatiem, ziņojumiem un 

īpašajiem tematiem tiek sagatavotas preses relīzes, un tās ir pieejamas vietnē 

http://eca.europa.eu 

• Priekšsēdētājs pārstāv ERP un tās vārdā runā par jautājumiem, kas saistīti ar Palātas politiku, 

mērķi un vērtībām, kā arī par gada pārskatiem. Šajā uzdevumā priekšsēdētāju un locekļus 

atbalsta ERP runaspersona. Saistībā ar īpašajiem ziņojumiem vai īpašām tēmām ERP pārstāv par 

ziņojumu atbildīgais loceklis vai viņa iecelta persona. 
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• ERP komunikācija notiek tiešsaistē un ar revīzijas ziņojumu un citu publikāciju, pasākumu, preses 

un plašsaziņas līdzekļu starpniecību. Visi Palātas revīzijas pārskati, ziņojumi un atzinumi ir 

pieejami visās oficiālajās ES valodās tīmekļa vietnē http://eca.europa.eu un ES grāmatnīcā. 

ERP tīmekļa vietne ir tās galvenā informācijas platforma 


