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ES revidentu 2019. gada skaitļi un konstatējumi īsumā:
pārbaudām, kā ar ES politikas virzieniem un izdevumiem
tiek nodrošināta pievienotā vērtība iedzīvotājiem
Saskaņā ar jaunāko Eiropas Revīzijas palātas (ERP) darbības pārskatu ERP aizvien vairāk
uzmanības pievērš tam, lai novērtētu ES izdevumu un reglamentējošo darbību sniegumu un
pievienoto vērtību. ES ārējie revidenti 2019. gadā publicēja 67 ziņojumus, apskatus un atzinumus,
kuros aplūkotas dažādas ES pašlaik risināmas problēmas, tostarp pārrobežu veselības aprūpe,
atjaunojamie energoresursi, kiberdrošība, migrācija un fiskālā pārvaldība. Tagadējos apstākļos,
kad dalībvalstis cīnās ar nepieredzētu sabiedrības veselības un ekonomikas apdraudējumu, visām
ES iestādēm jāizmanto līdz šim paveiktais, lai vēl vairāk uzlabotu ES finanšu pārvaldību un
nodrošinātu ES rezultātu sasniegšanu, sacīja ERP priekšsēdētājs Klaus-Heiner Lehne.
Darbības pārskatā ir sniegta izsmeļoša informācija par ERP revīzijām un publikācijām, pārbaudēm
dalībvalstīs un trešās valstīs, kā arī sadarbību ar galvenajām ieinteresētajām personām 2019. gadā.
Revidenti arī sniedz svarīgāko informāciju par saviem darbiniekiem, pārvaldību un finansēm, sev
piemērojot tādus pašus pārredzamības un pārskatatbildības standartus, kādus tie piemēro
revidējamām vienībām.
“Covid-19 pandēmijas dēļ Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm radušies nebijuši izaicinājumi. Tikko
esam tikuši līdz finiša taisnei sarunās par nākamo ilgtermiņa budžetu, kas noteiks ES finansēšanas
spēju nākamajos septiņos gados,” teica priekšsēdētājs Lehne. “Tagad ir svarīgāk nekā jebkad
agrāk, lai ES nodrošinātu rezultātus un, palīdzot iedzīvotājiem pārvarēt šo krīzi, pierādītu Eiropas
sadarbības un solidaritātes pievienoto vērtību.”
2019. gadā ERP publicēja 36 tematiskos lietderības ziņojumus un apskatus par ES darbībām,
ikgadējos atbilstības ziņojumus par ES budžetu un aģentūrām, kā arī atzinumus par pārskatītiem
finanšu noteikumiem un piezīmes par ES nākamo ilgtermiņa budžetu – 2021.–2027. gada
daudzgadu finanšu shēmu (DFS). Papildus pārliecības sniegšanai par ES pārskatu ticamību un
izdevumu pareizību revidenti veicināja labāku tiesību aktu izstrādi un palīdzēja nodrošināt to, ka
ES politikas virzieni un programmas dod pievienoto vērtību, proti, tiek sasniegts vairāk nekā tas
būtu iespējams tikai valsts līmenī vien. Revidentu ieteikumi ļāva apzināt veidus, kā ietaupīt naudu,
izvairīties no izšķērdēšanas, strādāt labāk un sasniegt plānotos politikas mērķus efektīvāk. Dažu
ieteikumu izpildei, iespējams, vajadzīgs vairāk laika, tomēr darbības pārskatā norādīts, ka izpildes
līmenis ir augsts, un tas dod ilgtermiņa labumu iedzīvotājiem: apmēram 95 % ieteikumu, kas bija
formulēti 2015. gada ziņojumos, līdz 2019. gadam bija ieviesti praksē.
ERP ietekme ir ļoti atkarīga arī no tā, kā politikas lēmumu pieņēmēji izmanto Palātas darba
rezultātus. Revidentu ziņojumi, pārskati un atzinumi ir svarīgs elements ES pārskatatbildības ķēdē,
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jo ar tiem tiek palīdzēts Eiropas Parlamentam un Padomei pārraudzīt ES mērķu sasniegšanu un
prasīt atskaites no Komisijas un citām struktūrām, kuras atbild par ES budžeta (apmēram
160 miljardi EUR gadā) pārvaldību. 2019. gadā revidenti kā parasti sagatavoja lielu skaitu ziņojumu,
ko iesniedza Eiropas Parlamentam un Padomei. Turklāt 2019. gadā revidenti devās vizītēs uz
rekordlielu skaitu valstu parlamentu – viņi apsprieda galvenos jautājumus 21 dalībvalsts
parlamentā. Gandrīz 90 % ziņojumu lietotāju uzskatīja, ka tie ir noderīgi, un vairāk nekā 80 %
uzskatīja, ka tiem ir ietekme.
Lai iegūtu revīzijas pierādījumus, gada laikā revidenti pavadīja 3605 cilvēkdienas komandējumos
gan ES dalībvalstīs, gan citās valstīs. Visvairāk pārbaužu uz vietas notika lielākajās dalībvalstīs
(Itālijā 430 dienas, Polijā 345 dienas, Vācijā 316 dienas), mazāk – mazākās valstīs (Maltā 5 dienas,
Kiprā 7 dienas, Luksemburgā 8 dienas). Lai gan revīzijas netiek plānotas tā, lai īpaši meklētu
krāpšanu, revidenti ziņoja Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) par 10 gadījumiem, kad
bija aizdomas par krāpšanu (2018. gadā – par 9 gadījumiem); laikā no 2010. līdz 2018. gadam OLAF,
pamatojoties uz ERP veiktajām revīzijām, ieteica atgūt kopā 313 miljonus EUR.
ERP ir neatkarīga ES ārējās revīzijas iestāde, kura darbojas Luksemburgā kopš 1977. gada. Palātā
strādā apmēram 900 darbinieku, ieskaitot pa vienam loceklim no katras ES dalībvalsts, kā arī
ieskaitot valstu norīkotos ekspertus. Divas trešdaļas darbinieku ir revidenti, kuri nāk no visām
ES dalībvalstīm, un apmēram puse darbinieku ir sievietes. ERP 2019. gada budžets bija mazāks nekā
147 miljoni EUR, kas ir mazāk nekā 0,1 % no ES kopējiem izdevumiem un aptuveni 1,5 % no
ES administratīvajiem izdevumiem. ERP pārskatus ir apstiprinājis neatkarīgs ārējais revidents un
ES budžeta lēmējiestādes.
ERP 2019. gada darbības pārskats ir pieejams ERP tīmekļa vietnē eca.europa.eu ES 23 valodās.
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ERP īstenotie pasākumi saistībā ar Covid-19 pandēmiju
Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir veikusi vajadzīgos pasākumus, lai Covid-19 pandēmijas laikā turpinātu
nodrošināt efektīvus publiskā sektora revīzijas pakalpojumus Eiropas Savienībā un savlaicīgi sagatavotu
revīzijas ziņojumus, atzinumus un apskatus, ciktāl tas ir iespējams šajos sarežģītajos apstākļos. Mēs
izsakām pateicību visiem, kas strādā, lai glābtu dzīvības un cīnītos pret pandēmiju Luksemburgā, ES un
citur pasaulē. Esam apņēmušies atbalstīt Luksemburgas valdības sabiedrības veselības aizsardzības
politiku. Mēs mazinām pašreizējās veselības krīzes ietekmi uz saviem darbiniekiem un esam ieviesuši
aizsardzības pasākumus, lai viņus un viņu ģimenes pakļautu pēc iespējas mazākam riskam.
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