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Eiropas Savienība 2018.–2020. gadā: prasīga vide

Eiropas Savienībai 2018.–2020. gads būs kritiski nozīmīgs periods. Būs jāpieņem izšķiroši lēmumi. Lieli izaicinājumi 
būs saistīti ar to, kā attīstīsies vispārējā ES politika, ES finanšu pārvaldība un mūsu profesionālā vide, bet līdz ar to 
Eiropas Revīzijas palātai radīsies arī jaunas iespējas (sk. grafiku).

� Tehnoloģija: datizrace, 
digitālā revīzija, atklātais 
pirmkods
� Novērtēšanas metodes 
(tostarp sociālās zinātnes)
� Novērtēšanas vides attīstība
� Starptautiskie grāmat-
vedības un revīzijas standarti 
un metodes
� Saziņa ar citiem revidenti-
em (tostarp augstākajām 
revīzijas iestādēm/INTOSAI, 
EUROSAI, Kontaktkomiteju)
� Darbinieku prasmju 
pilnveidošana

� ES �nansēšanas aizvien 
lielāka sarežģītība, Brexit sekas
� “Uz rezultātiem vērsts 
budžets”
� Iekšējās kontroles sistēmu 
stabilizēšanās / uzticamības 
pieaugums
� Negrozāma DFS un gada 
budžeti
� ES izdevumu saskaņošana ar 
ES mērķiem
� 2014.–2020. gada DFS 
novērtēšana
� Kādai jābūt DFS pēc 2020. 
gada?

� Lieli politiskie izaicinā-
jumi, tostarp migrācija, 
drošība, �nanšu krīze, 
klimata pārmaiņas, Brexit, 
ieguldījumi cilvēkos un 
infrastruktūrā, brīvā 
tirdzniecība un 
globalizācija
� Jaunas politikas jomas un 
instrumenti
� Ietekme, kas panākama 
ar administratīviem 
pasākumiem un 
reglamentāciju (t. i., nevis ar 
�nansēm)
� Stratēģijas “Eiropa 2020” 
novērtēšana
� Kas sekos pēc stratēģijas 
“Eiropa 2020”?
� ES ekonomikas un 
�nanšu pārvaldības 
nostiprināšana

PROFESIONĀLĀ 
VIDE

ES FINANŠU
PĀRVALDĪBAES POLITIKA 

Risināmie 
izaicinājumi 

un izmantojamās
 iespējas ERP 

2018.–2020. gada 
stratēģijā

Izaicinājumi un iespējas vidē, kurā darbojas ERP
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Ja nav iespējams uzskatāmi parādīt pievienoto vērtību, zūd uzticība Eiropas Savienībai

Izaicinājumi sniedz iespējas daudz ko uzlabot un vairot efektivitāti. Tomēr tie atsaucas arī uz ES resursiem un spējām 
un pakļauj riskam ieguldīto līdzekļu atdevi un iecerētās ietekmes panākšanu. Nākotnes izaicinājumu sekmīgai 
risināšanai būs vajadzīga spējīga un informācijā balstīta lēmumpieņemšana un prioritāšu izvirzīšana. Cilvēkiem ir 
jāpārliecinās, ka ES darbojas godprātīgi, piemēro tiesību normas, apdomīgi tērē nodokļu maksātāju naudu, skaidri 
izsaka savus mērķus un sasniedz apsolītos rezultātus.

Ja neizdosies parādīt, ka ar ES naudu un rīcību tiek sasniegti pozitīvi rezultāti, mazināsies iedzīvotāju uzticēšanās 
Eiropas Savienībai. ES iedzīvotāju un ES iestāžu šķietamā attālināšanās nu apdraud ES pastāvēšanu.

2018.–2020. gadā ERP līdzdarbosies ES izaicinājumu risināšanā

Mēs esam pārliecināti, ka Eiropas Revīzijas palātai uzticētā loma tai ļauj risināt izaicinājumus un izmantot iespējas 
saistībā ar ES pārvaldību un ES līdzekļu pienācīgu izlietošanu un palīdzēt ES iedzīvotājiem izlemt, vai viņi var 
uzticēties ES iestāžu spējai nodrošināt rezultātus.

… jo tas ir mūsu pamatuzdevums

2017. gadā ERP aprit 40 gadi. Būdama ES ārējās revīzijas iestāde, Palāta sekmē ES finanšu labāku pārvaldību, veicina 
pārskatatbildību un pārredzamību un darbojas kā neatkarīga ES iedzīvotāju finansiālo interešu aizstāve. ERP brīdina 
par riskiem, apliecina ticamību, norāda uz nepilnībām un sasniegumiem un sniedz norādījumus ES politikas 
veidotājiem un likumdevējiem, kā uzlabot ES politikas un programmu pārvaldību un nodrošināt Eiropas iedzīvotāju 
informētību par to, kā viņu nauda tiek izlietota.
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… jo tādas ir mūsu aizstāvētās vērtības

Mūsu vērtības ir pārskatatbildība, pārredzamība, profesionālisms, godprātība, objektivitāte un reaģētspēja.

… jo mūsu rīcība būs stratēģiska

2018.–2020. gada stratēģijas mērķis ir piev-
ienot vērtību, proti, sniegt ES iedzīvotājiem, 
lēmumpieņēmējiem un politikas īstenotājiem jaunu 
un savlaicīgu ieskatu un izpratni par ES budžetiem, 
politikas jomām un normatīvajiem aktiem. 
ERP mērķis ir parādīt, kādas ir ES pilnvaras konkrētās 
politikas jomās, kas ar šīm pilnvarām ir sasniegts 
un kāda rīcība ir vajadzīga nākotnes izaicinājumu 
risināšanai. Izmantojot savu neatkarību, spējas un 
resursus, mēs atbalstīsim publisku kontroli, uzlabo-
jumus, inovāciju un pieredzes gūšanu ES publiskajā 
sektorā un tādējādi veicināsim uzticēšanos tam, kā 
ES un tās iestādes risina šodienas izaicinājumus.

ERP galvenie produkti
- Gada pārskati, kuros aprakstīti finanšu un atbilstības revīziju darba 

rezultāti saistībā ar Eiropas Savienības budžetu un Eiropas attīstības 
fondiem un kuros iekļauti arī budžeta pārvaldības un ar budžetu sasniegto 
rezultātu aspekti

- Īpašie ziņojumi, kuros atspoguļoti atlasītu lietderības un atbilstības 
revīziju rezultāti konkrētās izdevumu vai politikas jomās vai arī budžeta vai 
pārvaldības jautājumi

- Publikācijas, kurās aplūkoti konkrēti jautājumi, tostarp vispārējā 
stāvokļa apskati un informatīvi paziņojumi

- Atzinumi par jauniem vai pārskatītiem tiesību aktiem, kuri ievērojami 
ietekmē finanšu pārvaldību

- Īpašie gada ziņojumi par ES aģentūrām, decentralizētajām struktūrām 
un kopuzņēmumiem

Mūsu stratēģiskie mērķi 2018.–2020. gadam

Pakalpojumiem, ko mēs sniedzam ES iedzīvotājiem un viņu pārstāvjiem, ir jāattīstās, lai pielāgotos izaicinājumiem 
un izmantotu jaunas iespējas. Mūsu produktu klāsts (sk. izcēlumu) nākamajos trīs gados tiks uzlabots, proti, mēs 
pilnveidosim ticamības deklarāciju, lai tā sniegtu lielāku pievienoto vērtību, ņemot vērā mūsdienu ES finanšu 
pārvaldību, izstrādātajos dokumentos pievērsīsim lielāku uzmanību darbības rezultātiem, sniegsim skaidrāku 
vēstījumu mūsu auditorijai un pielāgosim iekšējos procesus šo produktu izstrādei.
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Pilnveidot ticamības deklarāciju, lai tā sniegtu lielāku piev-
ienoto vērtību, ņemot vērā mūsdienu ES finanšu pārvaldību

Uzticēšanos ES finanšu pārvaldībai var vairot, ja iedzīvotāji un viņu pārstāvji ir guvuši 
pārliecību, ka tiek ievēroti noteikumi. Mūsu izstrādātā deklarācija par ES pārskatu 
ticamību un pakārtoto darījumu likumību un pareizību ir veicinājusi ES noteikumu daudz 
labāku ievērošanu (sk. izcēlumu). Tā kā vadības un kontroles sistēmu attīstība ir pozitīva, 
mums ir iespēja ar jaunu skatījumu pievērsties ticamības deklarācijas revīzijas pieejai. 
Pašlaik mūsu ticamības deklarācijas vajadzībām veiktajās revīzijās galvenokārt tiek izman-
totas noteikumu ievērošanas tiešas pārbaudes, pamatojoties uz maksājumu lielu reprezentatīvu gadījumizlasi.

2018.–2020. gada laikā mēs pielāgosim ticamības 
deklarācijas revīzijas pieeju, lai tā atbilstu uzlabojum-
iem ES finanšu pārvaldībā (sk. turpmāk). Tas mums 
ļaus pievērst vairāk uzmanības un resursu tam, lai 
novērtētu, vai ES sasniedz rezultātus iedzīvotāju labā 
un – ja vajadzīgs – izpētīt īpaši atlasītus ES finanšu 
pārvaldības atbilstības jautājumus.

2018.–2020. gada ticamības deklarācijas pieeja joprojām balstīsies uz Līgumā noteikto ERP mandātu un starptau-
tiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem. Mēs apsvērsim iespējas, kā izmantot revidēto vienību sniegto 
likumības un pareizības informāciju, tostarp ņemot vērā to veiktos koriģējošos pasākumus. Šādā ticamības 
deklarācijas pieejā būs vairāk ietverti kvalitātes elementi, un paredzams, ka varēs samazināt ERP pašas veiktās 
maksājumu tiešās pārbaudes. Līdz ar to mūsu ticamības deklarācija būs lietderīgāka izmaksu ziņā un nepalielinās 
revīzijas un kontroles slogu. Mēs aktīvi konsultēsimies ar ieinteresētajām personām un revidējamām vienībām.

Atjauninot ticamības deklarācijas pieeju, mēs pārskatīsim arī veidu, kādā tiek sagatavots ERP gada pārskats, 
konkrēti, katru gadu vairāk ziņosim par darbības rezultātiem un ES darbību dalībvalstīs un reģionos (sk. nākamā 
stratēģiskā mērķa iniciatīvas).

ERP ticamības deklarācija ir ievērojami uzlabojusi ES finanšu 
pārvaldību pēdējos 20 gados
- Pozitīvs revīzijas atzinums par ES pārskatu ticamību kopš 2007. gada
- Daudz mazāk kļūdu ES maksājumos
- Lielāka pārskatatbildība un pārredzamība par ES finanšu pārvaldību
- Uzlabotas kontroles sistēmas, kas nozīmē kļūdu labāku novēršanu, 

atklāšanu un novērtēšanu Komisijā un dalībvalstīs
- Uzlaboti koriģējošie pasākumi, ja ir atklātas kļūdas
- Ar labāku regulējumu ieviesta vienkāršošana
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Pievērst lielāku uzmanību ES darbības rezultātu aspektiem

ES iedzīvotāji un viņu pārstāvji ne tikai vēlas pārliecību, ka viņu nauda ir iztērēta 
saskaņā ar noteikumiem, bet arī grib zināt, vai ir sasniegti iecerētie rezultāti. Jau 
kopš mūsu iestādes dibināšanas esam ziņojuši par ES līdzekļu un politikas pievienoto 
vērtību un rezultātiem, tomēr mūsdienu vide rada jaunus izaicinājumus un iespējas. 
Laikā no 2018. līdz 2020. gadam, izstrādājot ziņojumus, mēs ar turpmāk uzskaitītajiem 
pasākumiem vairāk uzmanības pievērsīsim darbības rezultātu novērtēšanai.

Labāk novērtēsim 
ES darbības pievienoto 
vērtību

Turpmāk mēs biežāk izskatīsim darbības faktiskos rezultātus, piemēram, iecerēto rezultātu sasniegšanu un ES darbības nozīmi 
iedzīvotājiem. Ņemot vērā uz ES izdarīto spiedienu īstenot reformas, kad vien iespējams novērtēsim arī to, vai rīcība ES līmenī 
ir bijis labākais veids, kādā sasniegt vēlamo iznākumu, un vai būtu vajadzīga lielāka vai mazāka ES līmeņa intervence, lai 
sasniegtu finansējuma vai politikas mērķus. Mēs līdzsvarotā veidā ziņosim par sasniegumiem un objektīviem ierobežojumiem.

Palūkosimies uz ES darbību 
plašāk

ES darbība tiek īstenota daudzos un dažādos veidos plaša apmēra un savstarpēji saistītās jomās līdztekus valsts, reģionu 
un vietējām publiskā sektora darbībām. Mēs plānojam plašus ES darbības apskatus dažādās politikas jomās, piemēram, 
izstrādāsim vispārējā stāvokļa apskatus. Tas ļaus iedzīvotājiem un viņu pārstāvjiem paskatīties uz ES izdevumiem un 
administratīvajiem pasākumiem kā daļu no lielāka mēroga notikumiem. Šie vispārīgie novērtējumi mums palīdzēs arī apzināt 
noteiktus ES pasākumus, kuriem būtu pievēršama pastiprināta uzmanība speciālās revīzijās.

Sniegsim ātras atbildes uz 
steidzamiem un speci-
fiskiem jautājumiem par 
ES darbību

Mūsu ziņojumu ietekme ir atkarīga no to aktualitātes, kvalitātes un savlaicīguma. Mēs uzlabosim darba savlaicīgumu, 
izstrādājot ziņojumus par aktuālākajiem jautājumiem (piemēram, ātros īpašos ziņojumus). Savlaicīgums ir īpaši nozīmīgs, ja 
mūsu darbs ir vajadzīgs kā reakcija uz kādu aktuālu notikumu vai ieinteresētās personas steidzamu pieprasījumu. Šajā ziņā mēs 
ieviesīsim jaunu produktu – ātros stāvokļa apskatus, kuri aptvers šauru jomu un kuru galvenais uzdevums būs īsā laikā izklāstīt 
faktus par konkrētiem jautājumiem.

Labāk salīdzināsim 
ES darbības metodes un 
rezultātus

Tiks pastiprināti apzināti ES līdzekļu un politikas īstenošanas labi piemēri un veicināta laba prakse. Tā kā ES darbība bieži 
tiek īstenota dalībvalstīs, var paredzēt, ka rezultāti būs atkarīgi no ģeogrāfijas – no dažādiem apstākļiem un administratīvās 
prakses. Mēs novērtēsim šīs atšķirības, ja tas būs iespējams un noderēs, lai apmainītos ar pieredzi par ES līdzekļu un politikas 
labāku īstenošanu.

Pastiprināsim savu ietei-
kumu ietekmi, lai uzlabotu 
ES darbību

Savos ziņojumos sniedzam daudzus ieteikumus, kuru mērķis ir uzlabot administratīvās darbības un ar ES līdzekļiem īstenoto 
darbību rezultātus. Tā kā ir jāņem vērā revidējamo vienību praktiskie ierobežojumi, mēs formulēsim ieteikumus tā, lai to 
izpilde ļautu novērst nepilnības rentablā veidā. Vajadzības gadījumā pievērsīsim uzmanību arī iespējamām tiesiskā regulējuma 
nepilnībām. Cieši sekosim visu attiecīgo ieteikumu izpildei un publicēsim secinājumus šajā ziņā.

Katru gadu ziņosim par 
ES darbības rezultātiem

Pēdējos gados ieinteresētās personas ir paudušas, ka tām biežāk ir vajadzīga informācija par rezultātu sasniegšanu ar 
ES līdzekļiem, un Eiropas Komisijas mērķis ir pastiprināt ziņošanu šajā aspektā, ieviešot iniciatīvu “uz rezultātiem vērsts 
budžets”. Mēs pilnveidosim veidu, kādā katru gadu novērtējam rezultātu sasniegšanu ar vispārējo budžetu, kā arī rezultātu 
sasniegšanu, piemērojot daudzgadu finanšu shēmas kategorijas un īstenojot konkrētus lielos ES fondus.

Sniegsim ieskatu 
ES darbībā, kas vērsta pret 
krāpšanu un korupciju

Mūsu darbs sekmē ES finansiālo interešu aizstāvību. 2018.–2020. gadā plānojam sniegt papildu ieskatu ES darbībā, kas vērsta 
pret krāpšanu un korupciju, tostarp sniegsim vairāk informācijas par krāpšanas un korupcijas risku un par to, cik kvalitatīvas ir 
Eiropas Komisijas, citu īstenotājstruktūru un OLAF sistēmas krāpšanas un korupcijas novēršanai un atklāšanai.
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Sniegt mūsu auditorijai skaidru vēstījumu

Mūsu īstenotā ES darbības kontrole vairos uzticēšanos Eiropas Savienībai tikai tad, ja 
mums izdosies skaidri darīt zināmus mūsu konstatējumus un ieteikumus. Tas ir īpaši 
svarīgi mūsdienās, kad politikas veidotāju un īstenotāju uzmanības lokā nonāk tik 
daudz savstarpēji konkurējošas informācijas no dažādiem avotiem. Mūsu spēja uzlabot 
ES darbību ir atkarīga no tā, cik veiksmīgi pratīsim uzturēt labu saikni ar ieinteresētajām 
personām (sk. izcēlumu).

Laikā no 2018. līdz 2020. gadam uzlabosim un labāk 
izmantosim attiecības ar mūsu partneriem, īpaši 
turpmāk uzskaitītajos veidos.

ERP uztur saikni ar šādām ieinteresētajām personām:
- par pārraudzību atbildīgās politiskās iestādes (t. i., Eiropas Parlaments, 

ES Padome, valstu parlamenti un valdības);
- revidējamās vienības, kas atbild par ES līdzekļu un politikas pārvaldību 

(īpaši Komisija un valstu iestādes);
- citi revidenti (piemēram, dalībvalstu augstākās revīzijas iestādes);
- plašsaziņas līdzekļi;
- citi partneri (piemēram, universitātes, domnīcas, NVO un interešu grupas);
- cik vien iespējams, ES iedzīvotāji tiešā saskarsmē.

Uzlabosim sadarbību 
ar Eiropas Parlamentu, 
Padomi un valstu 
iestādēm

Pēdējos gados ERP ir padziļinājusi attiecības ar Eiropas Parlamentu, piemēram, tiek uzturēti regulāri kontakti ar specializētajām 
komitejām. Lai sekmīgi ietekmētu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz ES finanšu pārvaldību un citu administratīvo praksi, mūsu 
produktiem un tajos ietvertajiem ieteikumiem ir jānonāk arī līdz Padomei un dalībvalstu iestādēm. Politiskā un tehniskā līmenī 
veidosim kvalitatīvākas attiecības ar ES Padomi, kā arī ar valstu parlamentiem un valdībām. To panāksim, vairāk ņemot vērā ne 
tikai ES korespondentu darbu, bet arī to, par ko ziņo valstu plašsaziņu līdzekļi. Šajā procesā palīdzēs mūsu darbinieku un ziņojumu 
daudzvalodība.

Mērķtiecīgi 
pievērsīsimies 
lēmumpieņemšanas pro-
cesa svarīgiem punktiem 
ES politikas ciklā

Lēmumi par ES līdzekļiem un politiku tiek pieņemti noteiktos svarīgos momentos, galvenokārt tad, kad tiek pārskatītas vai 
pagarinātas kārtējās programmas un regulas vai tiek atkārtoti apspriests ES daudzgadu budžets (daudzgadu finanšu shēma). Mēs 
izstrādāsim ziņojumus un atzinumus savlaicīgāk, lai tie būtu pieejami Eiropas Parlamentam un Padomei tad, kad tas vajadzīgs 
tiesību aktu pārskatīšanā.

Vienosimies par 
svarīgāko vēstījumu, ko 
konsekventi iekļausim 
visā produktu klāstā

Pēdējā laikā esam gan izvērsuši mūsu produktu klāstu, gan palielinājuši to skaitu. Mēs cenšamies efektīvāk apzināt transversālus 
jautājumus, kuri rodas, īstenojot daudzas darbības dažādās jomās. Mēs izmantosim šo informāciju, lai formulētu konsekventus 
svarīgākā vēstījuma elementus un apzinātu transversālus jautājumus, pamatojoties uz konstatējumiem dažādās jomās, un tad 
integrēsim tos visā mūsu produktu klāstā. Tādā veidā šie svarīgākie vēstījumi piesaistīs vairāk uzmanības un dos lielāku ietekmi.

Veidosim pastāvīgāku 
dialogu par mūsu 
produktiem

Līdz šim galvenā saziņa ir bijusi tad, kad ir gatavi galīgie ziņojumi. Turpmāk vairāk informēsim arī par plānoto darbu, kārtējo darbu 
un starprezultātiem, piemēram, sniegsim riska analīzi un informatīvus paziņojumus. Ārējā saziņa saistībā ar kārtējo darbu uzlabos 
mūsu produktus un palielinās darba ietekmi.
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Veidosim pieejamākas 
un interesantākas 
publikācijas

Ja gribam sasniegt mērķi palielināt mūsu darba ietekmi un uzlabot saziņu ar iedzīvotājiem, būs vairāk jāstrādā ar ziņojumos 
iekļauto stāstījumu, jādomā par skaidru struktūru un jāizvairās no profesionālā žargona. Pūlēsimies izveidot saistošu stāstījumu, 
izmantojot mūsu revīzijās iegūtos pierādījumus un analizētos datus.

Vēl vairāk izmantosim 
sava darba rezultātus, 
lai tie sasniegtu 
galvenās ieinteresēto 
personu grupas

Pašlaik izstrādājam tādus standartizētus produktus kā gada pārskatu un īpašos ziņojumus. Lai gan tie pārsvarā ir ļoti visaptveroši, 
parasti tajos ir iekļauta tikai daļa no revīzijās iegūtās informācijas. Turklāt iespējams, ka svarīga šajos ziņojumos iekļauta 
informācija nesasniedz visas attiecīgajā jautājumā ieinteresētās personas. Lai novērstu šo trūkumu, izstrādāsim arī atvasinātus 
produktus, kuru mērķauditorija būs galvenās ieinteresēto personu grupas. Attiecīgos gadījumos tas varētu nozīmēt arī pakārtotas 
datu kopas. Šajos informatīvajos produktos tiks kombinēti vairākos mūsu ziņojumos sniegtie konstatējumi un tajos varētu iekļaut 
arī citu revidentu vai novērtētāju darba rezultātus.

Pielāgot iestādi vajadzīgo produktu izstrādei

Saskaņā ar mūsu 2013.–2017. gada stratēģiju ERP tika reorganizēta, lai tā kļūtu elastīgāka 
un koncentrētos uz pamatdarbu – revīziju. Tagad izmantosim pastiprinātās spējas, lai 
sasniegtu 2018.–2020. gada stratēģiskos mērķus. Turklāt turpmākajos gados labāk izman-
tosim tehnoloģiju, lai revīzijas darbā ieviestu inovācijas un mūsu produktos pilnvērtīgāk 
liktu lietā savas zināšanas.

Darbinieki Darbinieki ir mūsu galvenā vērtība un iestādes zināšanu bāze. Fakts, ka mūsdienās karjeras veidojas ilgākas un darbā pieņemšanai 
pieejamie resursi ir ierobežoti, nozīmē, ka mūsu cilvēkresursu politikā būtiski svarīga ir mūžizglītība un iekšējā mobilitāte. Mēs 
izmantosim un kāpināsim darbinieku zināšanas un dažādību, uzlabojot saikni starp cilvēkiem. Nostiprināsim arī darbinieku saikni 
ar ekspertu lokiem ārpus iestādes.

Tehnoloģija Tehnoloģija piedāvā tālejošas iespējas inovēt revīzijas darbu. Lielie dati un atklātie dati sniedz tādas iespējas kā korelācija, darbs 
tīklā vai masu teksta analīze. Datu vizualizācijas ierīces par pieņemamu cenu ļauj izvērst revīzijas konstatējumiem pakārtoto 
informāciju un to labāk integrēt mūsu ziņojumos. Revīzijās pilnībā izmantosim jaunās tehnoloģijas.

Plānošana Mūsu reaģētspēja un inovācijas spējas ir atkarīgas no tā, kā mēs ievirzām nākotnes darbu. Attiecībā uz darba plānošanu 2018.–
2020. gadā ņemsim vērā piecas prioritāras jomas (sk. izcēlumu). Šajā procesā ne tikai vairāk atsauksimies ieinteresēto personu 
vajadzībām, bet arī nodrošināsim elastību, lai spētu reaģēt uz notikumiem Eiropas Savienībā.

ERP prioritārās jomas attiecībā uz darba plānošanu 2018.–2020. gadā
- Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana un klimata pārmaiņu radīto problēmu risināšana
- Ieguldījums kohēzijai, izaugsmei un iekļautībai
- Izaicinājumi, kas saistīti ar migrāciju, drošību un globāli ilgtspējīgu attīstību
- Funkcionējošs vienotais tirgus un ilgtspējīga monetārā savienība
- Atbildīga un efektīva ES finansēšana un administrēšana

Process Mūsu revīzijas process ietver stingras procedūras, ko piemērojam, lai saskaņotu revidētos faktus ar Komisiju un citām revidētajām 
vienībām. Turklāt galaproduktiem piemērojam visaptverošu darbuzdevuma kvalitātes kontroles sistēmu. Centīsimies arī turpmāk 
revīzijas procesu padarīt vienkāršāku un ātrāku, nekaitējot produktu kvalitātei.
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Noslēguma piezīmes: 2018.–2020. gadā veicināsim uzticību 
Eiropas Savienībai

Tiecoties sasniegt 2020. gadam izvirzītos 
stratēģiskos mērķus, mēs ar savu pamat-
darbu – neatkarīgu revīziju – būsim 
snieguši ieskatu jautājumos par to, kas 
saistībā ar ES izdevumiem un citām 
darbībām norit labi vai ne tik labi. Tam 
vajadzētu uzlabot veidu, kādā ES dar-
bojas un tiek uztverta, un tas savukārt 
veicinās uzticēšanos Eiropas Savienībai. 
Mēs pilnveidosim ticamības deklarāciju, 
lai tā sniegtu lielāku pievienoto vērtību, 
ņemot vērā nesenos uzlabojumus 
ES finanšu pārvaldībā, un lai tā arī 
turpmāk kalpotu par ierosmi uzlabojum-
iem. Mēs izstrādāsim ziņojumus, kuros 
vairāk pievērsīsimies ES iedzīvotājiem 
vissvarīgākajam jautājumam: “Kas tiek 
panākts ar ES naudu un citu intervenci?” 
Mūsu produktiem būs lielāka ietekme, 
ja labāk pratīsim izskaidrot savu revīziju 
konstatējumus. Un, visbeidzot, attiecībā 
uz iestādes darba organizāciju pilnībā 
izmantosim darbiniekus, tehnoloģiju 
un zināšanas produktu izstrādes 
vajadzībām.

Lai revidentiem būtu autoritāte, 
ir būtiski svarīgi sniegt racionālus 
argumentus. Tomēr, lai veicinātu 
uzticēšanos, mūsu revīzijas darbam gan 
šobrīd, gan nākotnē ir jābūt sasaistītam 
ar svarīgākās ieinteresētās personas – Eiropas iedzīvotāju – rūpēm. Galu galā Eiropas Savienībai vissvarīgākais ir 
nevis cipari, bet cilvēki.

Palīdzēt labāk 
izprast ES

Palīdzēt 
uzlabot ES 
darbību

Sniegt ieskatu par 
to, kas ES darbojas 
labi vai ne tik labi

Veicināt 
uzticēšanos ES

Pilnveidot 
ticamības 

deklarāciju, 
lai tā sniegtu 

lielāku 
pievienoto 

vērtību

Pievērst lielāku 
uzmanību ES 
darbības 
rezultātu 
aspektiem

Sniegt mūsu auditorijai skaidru vēstījumu

Kas ir paredzēts 
2018.–2020. gada 

stratēģijā: 
4 stratēģiskie 

mērķi

Ko vēlamies 
panākt ar 

2018.–2020. 
gada stratēģiju

Pielāgot iestādi vajadzīgo produktu izstrādei
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