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Priekšvārds

izmantot efektīvi, un tāpēc mūsu darbs ir aizvien vairāk vērsts uz to, lai
novērtētu, vai ES politika un programmas sasniedz mērķus un pievieno
vērtību.
Šis darbs būs īpaši svarīgs 2019. gadā, kad līdz gada beigām būs
jāpabeidz sarunas par ES daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2021.–
2027. gadam, Apvienotā Karaliste būs izstājusies no ES un būs ievēlēts
jauns Eiropas Parlaments.
Mūsu 2019. gada darba programma aptver plašu tēmu klāstu, kas
atspoguļo ES pašreizējos izaicinājumus. Programmā ir ietveri tādi
svarīgi jautājumi kā dabas resursu ilgtspējīga izmantošana, izaugsme
un iekļautība, migrācija, drošība un globālā attīstība, vienotais tirgus
un pārskatatbildīga un efektīva Eiropas Savienība. Mēs turpināsim
pārbaudīt visas šīs jomas, lai noteiktu, vai ES pilda dotos solījumus.

Tā kā Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir neatkarīga Eiropas Savienības
ārējās revīzijas iestāde, tās uzdevums ir pārbaudīt, vai ES līdzekļi ir
iekasēti un izlietoti saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem un
noteikumiem un vai tie ir pareizi uzskaitīti. Varētu teikt, ka lielākā
Eiropas Savienības ietekme izpaužas tās regulatīvajās darbībās un,
piemēram, tirdzniecības jomā – starptautiskos līgumos. Kaut arī
ES kopējais gada budžets – apmēram 140 miljardi EUR – varētu likties
liels, budžeta aspektā tas ir mazs un veido tikai apmēram 1 % no visu
ES dalībvalstu nacionālā kopienākuma. Dalībvalstu kopējie valdības
izdevumi ir 50 reizes lielāki. Tāpēc vēl jo svarīgāk ir ES budžetu

Revīzijas uzdevumus esam izraudzījušies, novērtējot galvenos riska
faktorus, kas apzināti saistībā ar ES izdevumiem un politikas
īstenošanu, un ņemot vērā arī saņemtos ieteikumus.
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Daži no 2019. gadam izvirzītajiem uzdevumiem, tostarp migrantu
pārcelšana un ES valsts atbalsts bankām, ir īpaši svarīgas prioritātes.
Plānojam šo darbu pabeigt laikus, lai attiecīgie ziņojumi būtu publicēti
līdz 2019. gada beigām. Gada laikā tiks pabeigti arī vairāki citi revīzijas
un pārbaudes uzdevumi.
Pievienojam sīkāku sarakstu ar īpašajiem ziņojumiem un tematiskajiem
apskatiem, ko esam plānojuši publicēt 2019. gadā.
Mēs ticam, ka 2019. gada darba programmā iekļauto jautājumu plašais
klāsts ļaus mums turpināt sniegt ES iedzīvotājiem, ES iestāžu
ieinteresētajām personām un ES un dalībvalstu līmeņa partneriem
neatkarīgus un objektīvus ziņojumus par ES nākotnei svarīgām tēmām,
gan izceļot sekmīgos aspektus, gan norādot uz iespējamiem
uzlabojumiem.

Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētājs
Klaus Heiner LEHNE
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2019. gadā publicējamie īpašie ziņojumi un citi dokumenti
Prioritātes
līmenis

Uzdevuma tēma

Uzdevuma mērķis

Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana un klimata pārmaiņu radīto problēmu risināšana
Augsta
prioritāte

Prioritāte

Pesticīdi

Šajā revīzijā novērtēsim, vai ES pasākumi, kuru mērķis ir pesticīdu ilgtspējīga izmantošana, dod rezultātus.

Investīcijas zaļajā enerģijā

Ierosinātās revīzijas mērķis ir analizēt, vai ES klimata un enerģētikas politikā ir paredzēti skaidri “zaļie” kritēriji,
kurus ņem vērā, lemjot par veicamajām investīcijām.

Bioloģiskā pārtika

Revīzijas uzmanības centrā būs kontroles sistēma, ko piemēro bioloģisko produktu ražošanai, pārstrādei,
izplatīšanai un importam.

Pārrobežu veselības aprūpe

Mērķis ir pārbaudīt, cik efektīvi Komisija regulāri uzrauga un vispārēji pārrauga Pārrobežu veselības aprūpes
direktīvas ieviešanu, kā arī pārbaudīt līdz šim sasniegtos rezultātus, ieviesto satvaru un ES līdzfinansētos
pasākumus ieviešanas atbalstam.

Pētniecība un inovācija klimata un
enerģētikas jomā

Revīzijas tvērums: novērtēt EK atbalstu pētniecībai un inovācijai saistībā ar enerģijas uzkrāšanu.

KLP ienākumu stabilizācija

Revīzijā galvenokārt pievērsīsimies KLP ietvaros ierosinātajiem riska pārvaldības instrumentiem, t. i.,
apdrošināšanai, kopieguldījumu fondiem un ienākumu stabilizācijas rīkiem, un īpaši aplūkosim šo instrumentu
ieviešanu un to, kā tie cits citu papildina un veido sinerģiju ar citiem pasākumiem.

Siltumnīcefekta gāzu pārskati

Mērķis ir izskatīt ES sistēmu, saskaņā ar kuru ievāc, pārbauda un paziņo datus par siltumnīcefekta gāzēm un to
ietekmes mazināšanas pasākumiem.

Kodoldrošība

Mērķis ir pārbaudīt, kā Komisija un dalībvalstis ir sagatavojušās šādos aspektos: kodoldrošums, radiācijaizsardzība,
kodolgarantijas, radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana un kodoldrošība.

ES sistēma transportlīdzekļu emisiju
mērīšanai

Revīzijā apzināsim problēmas un iestāžu reakciju saistībā ar transportlīdzekļu emisijām.
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Prioritātes
līmenis

Uzdevuma tēma

Uzdevuma mērķis

Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana un klimata pārmaiņu radīto problēmu risināšana
Rezistence pret antimikrobiālajiem
līdzekļiem

Ierosinātajā revīzijā tiks apzināts stāvoklis šajā jomā un novērtēts, cik efektīvi ir ES līmeņa pasākumi ar mērķi
novērst pieaugošo risku saistībā ar rezistenci pret antimikrobiālajiem līdzekļiem.

Eiropas vides konti

Šīs revīzijas tvērumā galvenokārt ietilps Komisijas loma Eiropas vides kontu pārvaldībā.
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Prioritātes
līmenis

Uzdevuma tēma

Uzdevuma mērķis

Ieguldījums kohēzijai, izaugsmei un iekļautībai
Augsta
prioritāte

Prioritāte

Eiropas reģionus savienojošie ceļi

Ierosinātās revīzijas mērķis ir novērtēt, kā ar izraudzītajiem ceļu projektiem tiek sasniegti stratēģiskie mērķi –
palielināt reģionu savienotību un nodrošināt iespējas optimālai preču un cilvēku plūsmai, novēršot pašreizējās
satiksmes plūsmu problēmas.

ES investīcijas kultūrā

Ierosinātās revīzijas mērķis ir novērtēt, cik efektīvs un papildinošs ir ES finansējums kultūras jomā.

2014.–2020. gada ESI fondu
īstenošanas izmaksas

Revīzijas mērķis ir novērtēt, vai eksistē pieejama informācija par kohēzijas politikas īstenošanas izmaksām, cik
ticama tā ir un kā Komisija un dalībvalstis šo informāciju izmanto.

Krāpšana kohēzijas jomā

Revīzijas mērķis ir novērtēt, vai programmu iestādes pienācīgi pārvalda krāpšanas apkarošanas pasākumu saistībā
ar ES kohēzijas politikas izdevumiem.

Enerģijas iegūšana no vēja un saules
fotoelementiem

Mērķis ir novērtēt, kā ir izstrādātas, īstenotas un uzraudzītas ES un valstu stratēģijas attiecībā uz enerģijas
ražošanu no vēja un saules fotoelementiem un vai ES un valstu tiesiskais regulējums un finansējums efektīvi
veicina šo stratēģiju izpildi.

SESAR izvēršana

Revīzijas mērķis ir pārbaudīt, kāda bija vajadzība pēc ES intervences vienotās Eiropas gaisa telpas gaisa satiksmes
pārvaldības (ATM) izpētes (SESAR) izvēršanas fāzē un kā šī intervence tika plānota, kā ir pārvaldīts tai piešķirtais
ES finansējums un kādā apmērā jau ir panākti darbības rezultāti Eiropas gaisa satiksmes pārvaldībai.

Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA)

Aģentūras izmaksu lietderību un efektivitāti varētu izmērīt, novērtējot šādus aspektus: stratēģija un pilnvaras;
vispārējā pārvaldība un programmu pārvaldība; administratīvie izdevumi un personālvadība.

Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām
personām (FEAD)

Mērķis ir novērtēt, vai FEAD tika izstrādāts kā efektīvs ES instruments, ar kuru mazināt nabadzību un veicināt
vistrūcīgāko personu sociālo iekļautību.

Kohēzijas jomā gūtā pieredze

Ierosinātā informatīvā apskata mērķis ir apkopot un analizēt galvenos joprojām aktuālos revīzijas apsvērumus, ko
ERP ir iekļāvusi īpašajos ziņojumos par kohēzijas jomu 2007.–2013. un 2014.–2020. gada periodos.
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Prioritātes
līmenis

Uzdevuma tēma

Uzdevuma mērķis

Izaicinājumi, kas saistīti ar migrāciju, drošību un globāli ilgtspējīgu attīstību

Augsta
prioritāte

Prioritāte

Migrantu pārcelšana

Ierosinātās revīzijas mērķis ir novērtēt, kā Komisija īsteno ārkārtas pārcelšanas (kvotu) shēmu, kas ieviesta ar
Padomes lēmumiem 2015/1523 un 2015/1601, un šī revīzija ir arī padziļināta pēcpārbaude īpašajam ziņojumam
Nr. 6/2017 “ES reakcija uz bēgļu krīzi: karsto punktu pieeja”.

Budžeta atbalsta datu kvalitāte

Ierosinātās revīzijas mērķis ir novērtēt, vai darbības rezultātu dati, ko Komisija izmanto budžeta atbalsta daļu
izmaksāšanai, ir ticama un vai Komisijas apgalvojumi par budžeta atbalsta efektivitāti ir pamatoti.

Aizsardzība

Ierosinātā informatīvā apskata mērķis ir izskatīt ES aizsardzības politiku, tostarp sadarbības un pārvaldības kārtību,
sasniegtos rezultātus un aizsardzības jomas finanšu instrumentu pievienoto vērtību.

Robežkontrole (iekšējās drošības
informācijas sistēmas)

Revīzijā novērtēs, vai dalībvalstis un ES iestādes sadarbojas, lai nodrošinātu, ka ir pieejami robežu augsta līmeņa
drošības uzturēšanai vajadzīgie rīki un informācija (pārvaldība, koordinācija un sadarbība). Revīzijā tiks pievērsta
uzmanība robežsargiem pieejamajai informācijai un rīkiem un novērtēta šo informācijas sistēmu atbilstība
robežsargu vajadzībām (informācijas, mācību un atbalsta pieejamība).
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Prioritātes
līmenis

Uzdevuma tēma

Uzdevuma mērķis

Funkcionējošs vienotais tirgus un ilgtspējīga monetārā savienība
Augsta
prioritāte

Prioritāte

ES valsts atbalsts bankām

Ierosinātās revīzijas mērķis ir novērtēt ES valsts atbalsta procedūru un fonda atbalsta procedūru lietderību un
efektivitāti.

E-komercijas pakļautība krāpšanai
nodokļu jomā

Mērķis ir novērtēt, vai Komisijas un dalībvalstu izveidotais regulatīvais un kontroles satvars attiecībā uz PVN un
muitas nodokļu iekasēšanu no e-komercijas ir efektīvs un nodrošina ES budžeta aizsardzību.

Riska kapitāls

Mērķis ir novērtēt, kāda ir Komisijas loma saistībā ar dažādu programmu riska kapitāla finanšu instrumentu
pārvaldību.

ES mēroga EBI spriedzes tests

Mērķis ir novērtēt, vai ES mēroga banku spriedzes testēšana ir kļuvusi efektīvāka un lietderīgāka.

ES konkurences politika

Mērķis ir novērtēt ES konkurences politikas īstenošanu saistībā ar apvienošanos, karteļiem un pretmonopolu.

Fiskālā stabilitāte Eiropas Savienībā

Revīzija attiecībā uz to, cik efektīva ir Komisijas darbība, novērtējot tādu valstu fiskālo sistēmu izstrādi un
īstenošanu, kuras veicina dalībvalstu atbilstību Stabilitātes un izaugsmes pakta mērķiem, kā tas prasīts saskaņā ar
sešu tiesību aktu kopumu, divu tiesību aktu kopumu un fiskālo paktu.

MVU inovācija

Ierosinātajā revīzijā tiks novērtēts, cik labi Komisija ir pārvaldījusi pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” pētniecības
finansējumu, ar kuru atbalsta sekmīgu inovāciju mazos un vidējos uzņēmumos, un īpašu uzmanību pievērsīsim
ES pievienotajai vērtībai kaitējošiem riska faktoriem un papildināmībai ar citām ES un valstu programmām un
fondiem.
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Prioritātes
līmenis

Uzdevuma tēma

Uzdevuma mērķis

Atbildīga un efektīva ES finansēšana un pārvaldība
Atlasītu ES iestāžu ētikas satvars

Mērķis ir novērtēt, vai atlasītajās ES iestādēs ir ieviests pienācīgs ētikas satvars. Mēs pārbaudīsim noteikumus
attiecībā uz ētikas prasībām, ētikas satvara piemērošanas procedūras, darbinieku informētību par ētikas satvaru
un viņu uzskatus par to.

Labāks regulējums

Ierosinātajā informatīvajā apskatā būs apkopoti rezultāti, kas iegūti ERP revīzijās un pārbaudes uzdevumos
attiecībā uz pašreizējām Komisijas labāka regulējuma iniciatīvām, kas paredzētas nākamā likumdošanas perioda
sākumam, t. i., 2019. gada otrajai pusei.

ES Civildienesta noteikumu reforma

Mērķis ir novērtēt, vai 2014. gada Civildienesta noteikumu pārskatīšana ir palielinājusi lietderību Komisijā.

Sabiedrības iesaiste ES likumdošanā

Mērķis ir novērtēt, vai Komisijas rīkotās sabiedriskās apspriešanas ir efektīvas. Galveno uzmanību pievērsīsim
Komisijas sabiedriskās apspriešanas sistēmas izstrādei un īstenošanai.

Pārskati par ilgtspēju

Ierosinātā darba mērķis ir novērtēt, vai Komisija un citas ES iestādes, kā arī ES aģentūras stratēģiskā un strukturētā
veidā ziņo par ilgtspēju un par Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam mērķu sasniegšanu.

Augsta
prioritāte

Prioritāte
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Par mums

Mēs arī sniedzam norādījumus ES politikas veidotājiem un
likumdevējiem, kā uzlabot ES politiku un programmas.
Mūsu revīzijas ziņojumi un atzinumi ir svarīgs posms
ES pārskatatbildības ķēdē. Tos izmanto, lai prasītu atbildību no tiem,
kuru pienākums ir īstenot ES politikas virzienus un programmas,
tātad no Komisijas, citām ES iestādēm un struktūrām un dalībvalstu
pārvaldes iestādēm.
Ar savu darbu vēlamies palīdzēt iedzīvotājiem labāk izprast, kā
ES un dalībvalstis risina šodienas un nākotnes problēmas.

ERP kolēģijas 2018. gada 12. jūlija sēde

Mēs esam neatkarīga ES ārējās revīzijas iestāde, un mūsu
virsuzdevums ir sekmēt ES finanšu pārvaldības uzlabošanu, veicināt
pārskatatbildību un pārredzamību un darboties kā neatkarīgai
ES iedzīvotāju finansiālo interešu aizstāvei.
Mēs brīdinām par riskiem, sniedzam pārliecību un vēršam uzmanību
uz trūkumiem un panākumiem.
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Mūsu sagatavotie dokumenti
Palātā tiek izstrādāti šādi dokumenti:
 gada pārskati, tostarp ticamības deklarācija, par ES vispārējo
budžetu un par Eiropas attīstības fondiem,
 īpašie ziņojumi, ko sagatavojam galvenokārt pēc veiktajām
lietderības revīzijām par atlasītām revīzijas tēmām un ko publicē
visu gadu,
 atzinumi, kurus izmanto Eiropas Parlaments un Padome, kad
apstiprina ES tiesību aktus un citus lēmumus,
 īpašie gada ziņojumi, kuros izklāstīti mūsu veikto finanšu revīziju
atzinumi par katru no ES dažādajām aģentūrām un struktūrām,
 tematiskie apskati ietver vispārējā stāvokļa apskatus,
informatīvos apskatus un ātros stāvokļa apskatus,
 gada darbības pārskats, kurā sniegta informācija un ieskats par
mūsu darbībām attiecīgajā gadā.

KĀ SAZINĀTIES AR ES
Klātienē
Visā Eiropas Savienībā ir simtiem Europe Direct informācijas centru. Sev tuvākā centra adresi varat atrast tīmekļa lapā https://europa.eu/european-union/contact_lv
Pa tālruni vai e-pastu
Europe Direct ir dienests, kas atbild uz jūsu jautājumiem par Eiropas Savienību. Ar šo dienestu varat sazināties šādi:
— pa bezmaksas tālruni: 00 800 6 7 8 9 10 11 (daži operatori par šiem zvaniem var iekasēt maksu);
— pa šādu parasto tālruņa numuru: +32 22999696;
— pa e-pastu, izmantojot šo tīmekļa lapu: https://europa.eu/european-union/contact_lv

KĀ ATRAST INFORMĀCIJU PAR ES
Internetā
Informācija par Eiropas Savienību visās oficiālajās ES valodās ir pieejama portālā Europa: https://europa.eu/european-union/index_lv
ES publikācijas
ES bezmaksas un maksas publikācijas varat lejupielādēt vai pasūtīt šeit: https://publications.europa.eu/lv/publications eubookshop. Vairākus bezmaksas publikāciju eksemplārus
varat saņemt, sazinoties ar Europe Direct vai tuvāko informācijas centru (sk. https://europa.eu/european-union/contact_lv).
ES tiesību akti un ar tiem saistītie dokumenti
Ar visu ES juridisko informāciju, arī kopš 1951. gada pieņemtajiem ES tiesību aktiem visās oficiālajās valodās, varat iepazīties vietnē EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
ES atklātie dati
ES atklāto datu portāls (http://data.europa.eu/euodp/lv) dod piekļuvi ES datu kopām. Datus var lejupielādēt un bez maksas izmantot kā komerciāliem, tā nekomerciāliem
mērķiem.

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
eca-info@eca.europa.eu
eca.europa.eu

