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ES revidenti pārbauda datus, uz kuriem balstīts 
budžeta atbalsts partnervalstīm 
Eiropas Revīzijas palāta veic revīziju par to datu ticamību, kas ir pamatā gandrīz piektajai daļai 
ES finansiālā atbalsta partnervalstīm ārpus Eiropas Savienības. Šie budžeta atbalsta maksājumi 
palīdz ES partnervalstīm centienos īstenot reformas un sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķus. 

Budžeta atbalsts 2017. gadā veidoja 18 % no kopējā ES atbalsta valstīm, kas nav ES dalībvalstis, no 
ES budžeta un Eiropas Attīstības fonda. Līdz tā paša gada beigām ES bija noslēgusi 270 budžeta 
atbalsta līgumus par aptuveni 12,7 miljardiem EUR. 

Revidenti šodien ir publicējuši ieskatu gaidāmajā revīzijā attiecībā uz ES budžeta atbalstu. Ieskati 
gaidāmajā revīzijā (iepriekš pamatinformācijas apkopojumi) ir iecerēti kā informācijas avots 
personām, kuras interesējas par revidējamo politikas virzienu vai programmām. Tie sniedz 
informāciju par revīzijas uzdevumu, ar kuru revidenti pašlaik strādā.  

ES budžeta atbalsts ir sadalīts divās daļās: fiksētajā un mainīgajā, kuras izmaksa atkarīga no 
sasniegtajiem rezultātiem. Datiem par paveikto ir būtiska nozīme attiecībā uz mainīgo daļu, jo tie 
nosaka, vai nauda tiek vai netiek izmaksāta.  

Revīzijas laikā revidenti izvērtēs, vai Eiropas Komisijai ir piekļuve atbilstīgiem un ticamiem datiem 
par darbības rezultātiem, lai noteiktu, vai ir pamats izmaksāt budžeta atbalsta mainīgo daļu. 
Konkrētāk, revidenti pārbaudīs, vai 

• Komisija pamatīgi novērtē partnervalstu spēju sagatavot atbilstīgus un ticamus datus par 
darbības rezultātiem; 

• budžeta atbalsta līgumos ir ietverti noteikumi par efektīvu progresa uzraudzību atbalstītajās 
nozarēs; 

• Komisija efektīvi pārbauda datus, ko izmanto kā pamatu, lai izmaksātu mainīgās daļas.  
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“Augstas kvalitātes, savlaicīgi sniegti dati ir būtisks ieguldījums pārdomātu lēmumu 
pieņemšanai,” sacīja par šo revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Hannu Takkula. 
“Tādējādi, izmaksājot budžeta atbalstu, ir ļoti svarīgi izmantot atbilstīgus un ticamus datus par 
darbības rezultātiem.”  

 

Piezīme izdevējiem  

Eiropas Revīzijas palāta jau ir publicējusi divus īpašos ziņojumus par citiem ES budžeta atbalsta 
aspektiem: īpašo ziņojumu Nr. 11/2010 “Kā Komisija pārvalda vispārējā budžeta atbalstu ĀKK, 
Latīņamerikas un Āzijas valstīs” un īpašo ziņojumu Nr. 35/2016 “Kā tiek izmantots budžeta 
atbalsts, lai uzlabotu iekšzemes ieņēmumu mobilizēšanu Subsahāras Āfrikā”.  

Turklāt vairāki citi ziņojumi atšķirīgā mērā aptvēra budžeta atbalstu. Šajā revīzijā tiks izmantoti 
minētie ziņojumi. 

Šajā preses relīzē aprakstīti galvenie punkti, kas iekļauti Eiropas Revīzijas palātas ieskatā 
gaidāmajā revīzijā. Ieskata pilns teksts ir pieejams angļu valodā Palātas tīmekļa vietnē 
www.eca.europa.eu. 
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