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Priekšsēdētāja ievadvārdi

Priekšsēdēt
āja
ievadvārdi

Mūsu jaunā stratēģija laikposmam līdz 2025. gadam
Mēs Eiropas Revīzijas palātā (ERP) esam pieņēmuši jauno stratēģiju nākamajiem pieciem gadiem.
Stratēģija balstās uz līdzšinējiem sasniegumiem un virzīs mūsu kā Eiropas Savienības (ES)
neatkarīgas ārējās revīzijas iestādes darbu līdz 2025. gadam. Esam sagatavojuši šo stratēģiju
līdzdalīgā procesā, iesaistot visus mūsu organizācijas līmeņus.

Stratēģiskais konteksts
Savienība, kas piesaka sevi starptautiskā līmenī un aizsargā iedzīvotājus
Eiropas Savienība lepojas ar ievērojamiem sasniegumiem, kas uz visiem laikiem ieies Eiropas
vēsturē: piedzīvots vēl nebijis laikposms, ko raksturo miers, ekonomiskā, sociālā un kultūras
attīstība un mūsu kontinenta valstu un tautu politiskā integrācija.
Visos vēstures posmos Eiropas integrācijas procesā bijušas grūtības un krīzes, tomēr ES vienmēr ir
izdevies attiecīgi rīkoties to pārvarēšanai. ES ir pierādījusi, ka spēj aktīvi un izlēmīgi rīkoties, uzsākot
inovatīvas liela mēroga iniciatīvas, kas apliecina ES noturību un vitalitāti. Daudzgadu finanšu
shēma (DFS) 2021.–2027. gadam un iniciatīva Next Generation EU ir konkrēti šīs vitalitātes piemēri.
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Strauju pārmaiņu laiks
Pasaule ir kļuvusi sarežģītāka, pretrunīgāka un konkurējošāka, un tā mainās iepriekš nepieredzētā
ātrumā. Sagatavojot šo stratēģiju, mēs ņēmām vēra jaunos izaicinājumus turpmāk minētajās
galvenajās jomās.
• Eiropas konkurētspēja un kohēzija: tehnoloģiskā un zinātniskā revolūcija, kas maina
ekonomikas modeļus un darba tirgu un rada ētikas dilemmas Eiropas sabiedrībai. Šīm
problēmām būs jāpieskaita arī tirdzniecības konflikti, demogrāfiskās izmaiņas un jauni
sabiedrības veselības izaicinājumi.
• Eiropas klimata un resursu problēmas: klimata pārmaiņas, cilvēces pieaugošā ekoloģiskā
pēda un ilgtnespējīgs resursu patēriņš.
• Eiropas drošība un vērtības: būtiskas varas pārbīdes pasaules mērogā; masu migrācija;
liberālās demokrātijas institūciju, tiesiskuma un multilaterālisma apšaubīšana; tādi
aizsardzības un drošības apdraudējumi kā terorisms u. c.
• Eiropas publiskās finanses: negatīvas ilgtspējīgu publisko budžetu prognozes; pieaugošas
prasības no publiskā sektora; jauni izaicinājumi ES un dalībvalstu finanšu sistēmām un
pārvaldībai; problēmas saistībā ar publisko līdzekļu aizsardzību pret krāpšanu un korupciju;
digitalizācijas iespēju izmantošana. Šīs jomas izaicinājumiem jāpieskaita Covid-19 krīzes
risināšanas pasākumi.

Mūsu stratēģiskie mērķi
Mēs kā ES neatkarīga ārējās revīzijas iestāde pildīsim savus uzdevumus, paturot prātā minētos
izaicinājumus, lai dotu ieguldījumu noturīgākas, ilgtspējīgākas un taisnīgākas ES veidošanā.
Mūsu 2021.–2025. gada stratēģijā ir izklāstīts, kā mēs to gatavojamies īstenot, cenšoties sasniegt
trīs stratēģiskos mērķus.
• 1. mērķis: uzlabot visu ES darbības veidu pārskatatbildību, pārredzamību un revīzijas
kārtību;
• 2. mērķis: virzīt revīzijas uz tādām jomām un tādiem tematiskiem jautājumiem, kur mūsu
pievienotā vērtība būtu vislielākā;
• 3. mērķis: sniegt stingru revīzijas pārliecību sarežģītos un strauji mainīgos apstākļos.
Turklāt mūsu 2021.–2025. gada stratēģijā ir noteiktas vērtības, pamatuzdevums un nākotnes
redzējums, kā arī dots pārskats par to, kādā veidā plānojam sasniegt stratēģiskos mērķus.

Klaus-Heiner LEHNE
Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētājs
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Mūsu vērtības, pamatuzdevums un nākotnes redzējums
Mēs esam Eiropas Savienības (ES) ārējās revīzijas iestāde. ERP kolēģiju veido pa vienam
loceklim no katras dalībvalsts, un Palātā strādā apmēram 900 darbinieki – visu
ES valstu pilsoņi. Mūsu darba pamatā ir turpmāk uzskaitītās vērtības.
Neatkarība
Godprātība

Objektivitāte

Strādājam brīvi no ietekmes, kas var kompromitēt vai ko
var uztvert kā tādu, kas kompromitē, mūsu profesionālo
spriedumu.
Darbojamies godīgi, uzticami un vienīgi ES sabiedrības
interesēs, un mūsu mērķis ir rādīt piemēru profesionālajā
darbā un veidā, kā vadām mūsu iestādi.
Esam objektīvi un neitrāli un balstām savus revīzijas
secinājumus uz pietiekamiem, atbilstīgiem un ticamiem
pierādījumiem.

Pārredzamība

Mēs paziņojam savus konstatējumus skaidros, izsmeļošos
un pieejamos ziņojumos, kurus publicē visās ES valodās,
ievērojot konfidencialitātes un datu aizsardzības prasības.

Profesionālisms

Saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem
piesaistām, attīstām un uzturam visaugstākā līmeņa
zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas gan publiskā sektora
revidenta profesijā, gan saistībā ar ES finanšu un
rīcībpolitikas pārvaldību.

Mūsu pamatuzdevums
Veicot neatkarīgu, profesionālu un ietekmīgu revīzijas darbu, mēs novērtējam
ES darbību saimnieciskumu, efektivitāti, lietderību, likumību un pareizību, lai uzlabotu
pārskatatbildību, pārredzamību un finanšu pārvaldību un tādējādi vairotu iedzīvotāju
uzticēšanos, kā arī efektīvi reaģētu uz tagadnes un nākotnes izaicinājumiem, ar ko
ES sastopas.

Mūsu nākotnes redzējums
Mūsu mērķis ir būt vadošā pozīcijā publiskā sektora revidenta profesijā un veicināt
noturīgāku un ilgtspējīgāku Eiropas Savienību, kas atbalsta tās pamatā esošās vērtības.
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1. mērķis. Uzlabot visu ES darbības veidu pārskatatbildību,
pārredzamību un revīzijas kārtību
Pārskatatbildība un pārredzamība ir būtiski svarīgas demokrātiskās sistēmas
sastāvdaļas, un šie principi ir nozīmīgi, lai iedzīvotāji uzticētos ES un tās finansēm.
Līgumā par Eiropas Savienības darbību ir noteikts, ka “Revīzijas palāta veic Savienības
revīziju”, un kopīgi ar citām ES iestādēm mēs atbildam par ES darbību pārskatatbildības
uzlabošanu.
Jau daudzus gadus esam apzinājuši vairākus pārskatatbildības un revīzijas trūkumus
ES iestāžu un juridiskajā satvarā, īpaši jomās, kurās ES darbībām piemēro starpvaldību
pieeju. Pašlaik ES iestāžu, struktūru un darbību ārējā revīzija ir daļēji fragmentāra,
tātad, iespējams, nesaskaņota. Revīzijas darbības var pārklāties un dublēties tāpēc, ka
Eiropas Savienībā pastāv vairāki revīzijas un kontroles slāņi.
Nākamajos piecos gados izmantosim savas Eiropas Savienības ārējās revīzijas iestādes
pilnvaras, lai
o

novērtētu ES pārvaldību, kā arī pārskatatbildības un pārredzamības kārtību;

o

apzinātu revīzijas un pārskatatbildības trūkumus, kā arī revīzijas darbību
pārklāšanos un dublēšanos ES pašreizējā un nākotnes “arhitektūrā”;

o

pārbaudītu, cik kvalitatīva un ticama ir informācija un dati, ko revidējamās
vienības sniedz par ES rīcībpolitikas īstenošanu un ES finanšu pārvaldību.

Turklāt uzskatām, ka labākais risinājums būtu ERP uzticēt pilnvaras revidēt visas ar
Līgumiem izveidotās ES iestādes un struktūras, kā arī visas starpvaldību struktūras,
kas ir būtiski svarīgas ES funkcionēšanai. Tas saskan ar mūsu galveno uzdevumu
nodrošināt dažādo ES līdzekļus pārvaldošo un ES politiku īstenojošo iestāšu un
struktūru pārskatatbildību.
Tāpēc mēs noteikti atbalstīsim visas iniciatīvas, kas dod ERP skaidras un plašākas
revīzijas pilnvaras, un sazināsimies ar visām attiecīgajām struktūrām, lai atbalstītu šā
mērķa sasniegšanu.

2. mērķis. Virzīt lietderības revīzijas uz tādām jomām un tādiem
tematiskiem jautājumiem, kur mūsu pievienotā vērtība būtu
vislielākā
Mēs kā ES ārējās revīzijas iestāde izvēlamies revidēt pašus nozīmīgākos jautājumus.
Ar savu darbu veicinām demokrātisko pārraudzību, publiskās debates un finanšu
pārvaldības pareizību. Mūsu aktuālie un savlaicīgie revīzijas ziņojumi, atzinumi un citas
publikācijas sniedz neatkarīgu analīzi un novērtējumu ieinteresētajām personām.
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Pamatojoties uz veikto tendenču analīzi, riska novērtējumiem un ieinteresēto iestāžu
un revidējamo vienību prioritātēm, esam noteikuši četras stratēģiskās jomas, kurās šīs
stratēģijas aptvertajā laikposmā koncentrēsim savas lietderības revīzijas. Minētās
jomas ir
o

Savienības ekonomikas konkurētspēja;

o

noturība pret Savienības drošības apdraudējumiem un Eiropas vērtību – brīvības,
demokrātijas un tiesiskuma – ievērošana;

o

klimata pārmaiņas, vide un dabas resursi;

o

fiskālā politika un publiskās finanses Eiropas Savienībā.

Izmantojot daudzgadu plānošanas pieeju, mēs arī nodrošināsim, ka tiek pienācīgi
aptvertas tādas jaunās iniciatīvas kā, piemēram, Next Generation EU (NGEU) pārvaldība
un tādi transversāli temati kā, piemēram, ilgtspēja un ES vērtības. Mēs arī turpināsim
vērtēt un pastiprināti vērtēsim augsta līmeņa snieguma problēmjautājumus,
piemēram, aptverot tematus politikas/programmas vai tematisko jautājumu līmenī.
Mēs palīdzēsim apkarot krāpšanu, kas vērsta pret ES budžetu. Ar atlasītajām revīzijām
palīdzēsim novērst krāpšanu, visos līmeņos pārbaudot, vai ES finansētajām
programmām piemīt nepilnības, kas pakļauj tās krāpšanas riskam, ņemot vērā pieredzi,
kura iegūta ticamības deklarācijas vajadzībām veiktajās revīzijās. Mēs arī pastiprināsim
revīzijas darbu, ko veicam kopā ar struktūrām, kuras atbild par krāpšanas atklāšanu, un
regulāri vērtēsim to darbības.
Turpināsim pilnveidot savas metodes, ceļot praktiskā lietderības revīzijas darba
produktivitāti, nostiprinot riskā balstītu pieeju un attiecīgos gadījumos sniedzot ar
konkrētu valsti saistītu informāciju. Arī turpmāk uzlabosim savu revīzijas ieteikumu
ietekmi, tātad ieteikumiem jābūt aktuālākiem, noderīgākiem, praktiskākiem un
rentablāk īstenojamiem. Pastiprināsim ieteikumu izpildes pārbaudes, pārliecinoties,
kā tos ieviesušas gan ES iestādes un struktūras, gan dalībvalstis.

3. mērķis. Sniegt stingru revīzijas pārliecību sarežģītos un strauji
mainīgos apstākļos
Nākamā daudzgadu finanšu shēma (DFS) 2021.–2027. gadam un iniciatīva Next
Generation EU (NGEU) mums nesīs būtiskas pārmaiņas un ar tām saistītus
izaicinājumus. Tas jo īpaši attiecas uz mūsu apliecināšanas nodrošināšanas ziņojumiem,
proti, ticamības deklarāciju un gada pārskatu.
Šādā nolūkā turpināsim pilnveidot revīzijas pieeju un izmantot pieejamos datus un
informāciju, un tas ļaus mums arī turpmāk nodrošināt spēcīgu pārliecību, pamatojoties
uz Līgumā noteiktajām pilnvarām un pilnā saskaņā ar starptautiskajiem publiskā
sektora revīzijas standartiem.
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Izmaiņas, kas saistītas ar nākamo DFS un iniciatīvu NGEU būs tālejošas un ietekmēs
ES budžeta finansēšanu un izmantošanu, tostarp tiks ieviesti jauna veida pašu resursi
un, iespējams, galvenajās politikas jomās atbilstība attiecināmības noteikumiem vairs
nebūs tik svarīga kā snieguma aspekti. Būsim proaktīvi un ļoti cieši sekosim šīm
izmaiņām, un tas ļaus mums pielāgot un pilnveidot savu apliecināšanas revīzijas
pieeju, lai sagatavotu būtiskus un savlaicīgus ziņojumus.
Mēs centīsimies papildināt gada pārskatā ietverto kvantitatīvo informāciju ar
kvalitatīviem elementiem, pamatojoties uz konkrētu sistēmu un atbilstības pārbaudes
darba rezultātiem. Šajā kontekstā mēs arī apsvērsim revidējamo vienību koriģētspēju.
Centīsimies palielināt apliecināšanas darbā izmantoto resursu efektivitāti.
Stratēģijas periodā pārskatīsim savu metodoloģiju un praksi, lai piemērotu un
pielāgotu apliecināšanas revīzijas pieeju. Šī pieeja paredz, ka pastiprināti izmantosim
tos datus un IT rīkus un to tehnoloģiju, attiecībā uz ko mēs saskatām īstermiņa
potenciālu izmantošanai finanšu revīzijās par pārskatu ticamību un ieņēmumu un
administratīvo izdevumu pareizības revīzijās.
Revīzijas pieejā, kā vienmēr, būs ņemts vērā fakts, ka riska līmenis dažādās ES politikas
jomās atšķiras, tāpēc, plānojot un veicot savas padziļinātās pārbaudes, ņemsim vērā
dažādos riska faktorus un visu citu informāciju.
2021.–2025. gada periodā turpināsim pēc iespējas izmantot revidējamo vienību, kā arī
citu revidentu darbu, lai lietderīgi izmantotu savus resursus un mazinātu
administratīvo slogu līdzekļu saņēmējiem.

Īstenošanas iespējas
Lai īstenotu savu stratēģiju, mēs paļaujamies uz personālu, kas ir mūsu galvenais
kapitāls. Mēs pārvaldīsim cilvēkresursus (pieņemšanu darbā, apmācību, karjeras
attīstību u. c.) tā, lai nodrošinātu, ka mūsu revīzijas spējas atbilst nākotnes
izaicinājumiem.
Izmantosim arī nesenos uzlabojumus resursu organizācijā un pārvaldībā un veiksim
būtiskas izmaiņas turpmāk izklāstītajās jomās.

Tehnoloģijas izmantošana revīzijā
Jomās, kuras revidējam, konstatējam aizvien vairāk digitālo datu. Tas ļauj izmantot
jaunus IT rīkus un paņēmienus mūsu darba pilnveidošanai. Lai to panāktu, mēs
o

centīsimies iegūt drošu un vieglu piekļuvi revidējamo vienību datiem;

o

savā revīzijas darbā veicināsim digitālās revīzijas kultūru un domāšanas veidu;
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o

ieguldīsim līdzekļus, lai mūsu darbinieki varētu apgūt nepieciešamās prasmes un
zināšanas;

o

ieviesīsim jaunos digitālās revīzijas rīkus un paņēmienus, kas der mūsu revīzijas
jomai, tostarp automatizētu datu vākšanu un analīzi, un liksim lietā priekšrocības,
ko dod ERP jau esošā digitālā kapacitāte.

Veicot revīzijas, vienlaikus veicināsim digitālās prakses attīstību un izmantošanu
ES politikas un programmu pārvaldībā un kontrolē. Šādā nolūkā aicināsim Komisiju
augstā līmenī apņemties, lai tā ļautu mums veicināt un paplašināt revīzijas darba
tvērumu, aizvien vairāk izmantojot digitālo tehnoloģiju.

Mūsu darba un ziņojumu kvalitāte
Turpināsim nodrošināt sava revīzijas darba kvalitāti, nostiprinot kvalitātes kontroles
procedūras atbilstoši starptautiskajiem standartiem. Ar šīm procedūrām ir paredzēta
pārraudzība un pārskatīšana, neatkarīgs kvalitātes novērtējums un kvalitātes
nodrošināšanas plāna īstenošana. Tas ir būtiski svarīgi, lai ieinteresētās personas
varētu uzticēties mūsu konstatējumu pamatīgumam un paļauties uz mūsu
secinājumiem un ieteikumiem.
Lai panāktu vislielāko ietekmi, mēs skaidri un pieejami ziņojam par revīzijām un citu
darbu. Tāpēc mūsu ziņojumu rakstīšana un sagatavošana ir būtiska darbības joma.
Mēs nodrošinām līdzsvaru starp skaidrību un vienkāršību bieži vien tehniskiem
jautājumiem veltītos dokumentos.
Lai vēl vairāk uzlabotu ziņojumus, mēs
o

nodrošināsim tekstu lingvistisko kvalitāti, vienmēr lietojot skaidru valodu un
ņemot vērā plānoto auditoriju;

o

visām publikācijām izmantosim kopēju redakcionālo un vizuālo identitāti;

o

publikācijas centrēsim ap galvenajiem vēstījumiem;

o

vairāk izmantosim audiovizuālos materiālus un aktīvu datu prezentāciju.

Mūsu sadarbība ar ieinteresētajām iestādēm
Nākamajos piecos gados esam iecerējuši izmantot savu lomu un vairot sava darba
ietekmi, piedaloties un dodot ieguldījumu ES aktuālu un svarīgu tēmu apspriešanā.
To vislabāk izdarīt ar ieinteresēto iestāžu atbalstu.
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Tas nozīmē, ka 2021.–2025. gadā mums vēl vairāk jāpastiprina uz āru vērstās darbības,
īpaši attiecībās ar
o

Eiropas Parlamentu un tieši Budžeta kontroles komiteju, Budžeta komiteju un
nozaru komitejām;

o

Padomi, tostarp jānodibina ciešākas attiecības, piemēram, pastiprinot sakarus ar
struktūrām, kuras atbild par Padomes lēmumu sagatavošanu.

Uzsāksim arī jaunas iniciatīvas, lai stiprinātu attiecības ar
o

dalībvalstu valdībām: sazināsimies ar rotējošo prezidentvalstu pārstāvjiem un
padziļināsim sadarbību ministriju līmenī, īpašu uzmanību pievēršot mūsu revīzijās
apzinātiem galvenajiem jautājumiem;

o

valstu parlamentiem: organizēsim regulāru apmaiņu ar ES lietu komitejām, īpašu
uzmanību pievēršot mūsu revīzijās apzinātiem galvenajiem jautājumiem.

Vienlaikus turpināsim veidot konstruktīvas attiecības ar mūsu galveno revidējamo
vienību – Komisiju –, ievērojot attiecīgos starptautiskos standartus.

Mūsu komunikācijas pasākumi
Lai gan mūsu revīzijas ziņojumi, apskati un atzinumi ir īpaši svarīgi tiem, kas izstrādā,
īsteno, uzrauga vai uzrauga ES rīcībpolitiku un programmas, mūsu darba rezultāti ir
adresēti visiem ES iedzīvotājiem.
Mūsu mērķis ir turpmāk pilnveidot savus saziņas pasākumus.
2021.–2025. gadā mēs ieviesīsim izmaiņas un
o

saziņu centrēsim ap galvenajiem transversālajiem vēstījumiem tā vietā, lai sniegtu
informāciju tikai par kādu konkrētu publikāciju;

o

izmantosim dažādākus plašsaziņas līdzekļu kanālus un formātus;

o

vērsīsim savus saziņas pasākumus uz atlasītiem galvenajiem plašsaziņas līdzekļiem
ES, valstu un reģionālā līmenī, lai nodrošinātu plašu aptvērumu;

o

saziņas pasākumos izmantosim mērķtiecīgāku pieeju, lai sasniegtu plašāku
auditoriju.
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Mūsu sadarbība ar profesionālajiem līdziniekiem
Sadarbība un pieredzes apmaiņa ar līdzīgām publiskā sektora revīzijas iestādēm Eiropas
Savienībā un visā pasaulē ir abpusēji izdevīga, īpaši attiecībā uz revīzijas metožu un
paņēmienu apspriešanu, attīstību un zināšanu apmaiņu. Mūsu mērķis ir dot
ieguldījumu šajās darbībās, ja mums ir īpašas zināšanas, ar ko dalīties, un gūt labumu
no attiecīgām mācīšanās iespējām.
2021.–2025. gada periodā mēs
o

vēl vairāk pastiprināsim sadarbību ar visām ES augstākajām revīzijas iestādēm
gan divpusējā, gan daudzpusējā līmenī;

o

izpētīsim, kā panākt, lai visi dalībnieki gūtu vislielāko ieguvumu no ES augstāko
revīzijas iestāžu vadītāju kontaktkomitejas, ar mērķi optimizēt tās nozīmīgumu
un ietekmi;

o

pastiprināsim sadarbību ar publiskā sektora revīzijas iestādēm ārpus ES un aktīvāk
līdzdarbosimies INTOSAI, EUROSAI un citos attiecīgos publiskā sektora revidentu
forumos;

o

turpināsim sadarbību profesionālo revīzijas standartu izstrādes, zināšanu
pārvaldības, personāla attīstības un spēju veidošanas jomās.

Mūsu pašu pārskatatbildība
Mūsu mērķis ir sasniegt augstākos pārredzamības un pārskatatbildības standartus
attiecībā uz mūsu stratēģijas īstenošanu un produktivitātes celšanu savā darbā.
2021.–2025. gada periodā to panāksim ar šādām iniciatīvām:
o

izvērsīsim stratēģiju rīcības plānos, kuros būs noteikti starpposma mērķi un
izmērāmi rezultāti;

o

saskaņosim savus snieguma rādītājus ar šo stratēģiju;

o

periodiski ziņosim par stratēģijas izpildes progresu, turklāt 2023. gadā
sagatavosim vidusposma pārskatu, bet 2024. gadā – profesionālizvērtēšanas
ziņojumu.
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atbildīga par atkalizmantošanas sekām.
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