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ES revidentu darbības 2021. gadā: ES snieguma
pārbaudīšana ir svarīgāka nekā jebkad agrāk
Šodien Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir publicējusi 2021. gada darbības pārskatu, kurā ir
aprakstīts ERP darbs 2021. gadā un sniegta informācija par iestādes vadību, personālu un
finansēm. Pārskatā ir aprakstīts, kā ERP 900 darbinieki turpināja sagatavot neatkarīgus un
objektīvus ziņojumus par ES nākotnei svarīgiem jautājumiem. Dalībvalstīm pašlaik jārisina
daudzi negaidīti izaicinājumi, tāpēc ERP loma ir izšķiroša, jo tā var uzsvērt, kuri ES darbību
aspekti darbojas labi, vērst uzmanību uz aspektiem, kurus varētu uzlabot, un ieteikt nozīmīgas
izmaiņas, kuru rezultātā ES varētu pilnībā izmantot savu potenciālu. Šis darbs ļauj ES turpināt
līdzšinējos centienus uzlabot finanšu pārvaldību un nodrošināt rezultātus ar ES izdevumiem.
2021. gadā ES revidenti turpināja strādāt, ievērojot ar Covid-19 saistītos ceļošanas un sabiedrības
veselības ierobežojumus. Iespējas veikt revīziju uz vietas joprojām bija ievērojami ierobežotas.
Tomēr revidenti pielāgojās jaunajai situācijai, strauji izmainīja darba metodes un ātri apguva
jaunus rīkus, lai varētu nodrošināt efektīvus publiskās revīzijas pakalpojumus Eiropas Savienībā.
Tā rezultātā ES revidenti pieņēma savlaicīgus un noderīgus secinājumus un sniedza konkrētus un
atbilstīgus ieteikumus. 2021. gadā ERP laida klajā 55 publikācijas: no tām 32 īpašos ziņojumus un
apskatus, kuros aplūkotas daudzas no problēmām, kas ES jārisina dažādās izdevumu un politikas
jomās. Revidenti pievērsās tādiem jautājumiem kā kopējā lauksaimniecības politika (KLP) un
klimata pārmaiņas, princips “piesārņotājs maksā”, elektromobilitāte, ES Frontex
robežaizsardzības aģentūra, ES sadarbība ar trešām valstīm neatbilstīgu migrantu atgriešanai,
nodokļu informācijas apmaiņa, ilgtspējīgs finansējums, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un
dezinformācija. Revidenti sagatavoja arī divus dokumentus par Covid-19: apskatu par ES reakciju
sabiedrības veselības jomā un revīzijas ziņojumu par aviopasažieru tiesībām pandēmijas laikā.
ERP publikācijas – revīzijas ziņojumi, apskati un atzinumi – ir svarīgs posms ES pārskatatbildības
ķēdē. Šīs publikācijas palīdz Eiropas Parlamentam un Padomei uzraudzīt un kontrolēt ES politikas
mērķu sasniegšanu un prasīt atbildību no tiem, kuri atbild par ES budžeta pārvaldību, galvenokārt
no Eiropas Komisijas.
“Covid-19 pandēmija vēl nav beigusies, bet pie ES robežām izcēlusies jauna briesmīga krīze,” teica
ERP priekšsēdētājs Klauss-Heiners Lehne. “Eiropai šie ir tumši laiki. Tagad vairāk nekā jebkad
agrāk ES ir jāizrāda vienotība un jānodrošina darbības rezultāti. Eiropas Revīzijas palātas
pamatuzdevums nekad agrāk vēl nav bijis tik izšķiroši svarīgs. Paturot to prātā, mēs turpināsim
vērtēt ES darbību pievienoto vērtību.”
Gada darbības pārskata pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu.
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ERP darba programmā 2022. gadam un turpmāk, kas publicēta 2021. gada decembrī, ir uzsvērtas
ERP revīzijas prioritātes turpmākajiem gadiem un ir sniegtas ziņas par 79 īpašajiem ziņojumiem
un apskatiem, kurus plānojam publicēt. Šajā darba programmā ir izdalītas četras stratēģiskās
jomas: ES ekonomikas konkurētspēja; noturība pret ES drošības apdraudējumiem un Eiropas
vērtību – brīvības, demokrātijas un tiesiskuma – ievērošana; klimata pārmaiņas, vide un dabas
resursi; fiskālā politika un publiskās finanses Savienībā. 16 no šiem plānotajiem dokumentiem
aptvers jautājumus, kas saistīti ar ES reakciju uz Covid-19, piemēram, vakcīnu iepirkumu, kā arī
vairākas revīzijas būs veltītas Atveseļošanas un noturības mehānismam jeb iniciatīvai
Next Generation EU, kas ieviesta, lai palīdzētu Eiropai pārvarēt pandēmijas sekas.

Vispārīga informācija
ERP ir neatkarīga ES ārējās revīzijas iestāde. Tā atrodas Luksemburgā un darbojas kopš
1977. gada. ERP strādā apmēram 900 darbinieki, kuri ir visu ES valstu pilsoņi. 2021. gadā
ERP pieņēma darbā 80 jaunus darbiniekus un nodrošināja 56 prakses vietas augstskolu
absolventiem uz laiku no trim līdz pieciem mēnešiem. Aptuveni puse ERP darbinieku ir sievietes.
ERP 2021. gada budžets bija apmēram 153,7 miljoni EUR, kas ir mazāk nekā 0,1 % no ES kopējiem
izdevumiem un aptuveni 1,5 % no ES administratīvajiem izdevumiem.
ERP galvenie uzdevumi ir šādi:
- pārliecināties, vai ES pareizi uzskaita tās rīcībā esošos līdzekļus un pareizi piemēro finanšu
noteikumus un vai ES politikas virzieni un programmas sasniedz paredzētos mērķus un
nodrošina ieguldīto līdzekļu atdevi;
- palīdzēt uzlabot ES finanšu pārvaldību un sekmēt pārskatatbildību un pārredzamību;
- brīdināt par riskiem, sniegt pārliecību, vērst uzmanību uz trūkumiem un panākumiem, kā
arī piedāvāt ievirzes ES politikas veidotājiem un likumdevējiem;
- sagatavot apsvērumus un ieteikumus Eiropas Parlamentam, Padomei, valstu valdībām un
parlamentiem, kā arī informēt par tiem plašāku sabiedrību.
ERP 2021. gada darbības pārskats ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 24 valodās.
Darbības pārskatā ir sniegta izsmeļoša informācija par ERP revīzijām un publikācijām, dalībvalstīs
un trešās valstīs veiktajām pārbaudēm, kā arī sadarbību ar galvenajām ieinteresētajām personām
2021. gadā. Pārskatā sniegta arī svarīgākā informācija par ERP darbiniekiem, pārvaldību un
finansēm.
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