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Priekšvārds 

 

 
 

2020. gadā, kad ir jauna vadība lielākajā daļā ES iestāžu (Eiropas 
Parlamentā, Eiropadomē, Eiropas Komisijā un Eiropas Centrālajā 
Bankā) un pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Eiropas Savienība 
stāv nozīmīgās krustcelēs un tai ir jāizmanto šo pārmaiņu radītais 
impulss rezultātu sasniegšanai. Tā kā Eiropas Revīzijas palāta (ERP) 
ir neatkarīga Eiropas Savienības ārējās revīzijas iestāde, tās 
uzdevums ir pārbaudīt, vai ES un dalībvalstis šos rezultātus 
nodrošina un vai ES līdzekļi ir iekasēti un izlietoti saskaņā ar 
attiecīgajiem tiesību aktiem un noteikumiem un vai tie ir pareizi 
uzskaitīti. 

Kaut arī ES kopējais gada budžets – 140 miljardi EUR – varētu šķist 
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 izlietot efektīvi, un tāpēc mūsu darbs ir aizvien vairāk 
vērsts uz to, lai novērtētu, vai ES rīcībpolitikas un programmas 
sasniedz mērķus un pievieno vērtību.  

Mūsu 2020. gada darba programma, kura ir pēdējā saskaņā ar 
pašreizējo stratēģiju, aptver plašu tēmu klāstu, kas atspoguļo 
ES kārtējos izaicinājumus. Programmā ir ietveri tādi svarīgi 
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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. 

Revīzijas uzdevumus esam izraudzījušies, novērtējot galvenos riska 
faktorus, kas apzināti saistībā ar ES izdevumiem un politikas 
īstenošanu, un ņemot vērā arī saņemtos ieteikumus. Šogad – un 
šādu pieeju izmantojam pirmo reizi – esam apzinājuši vairākas 
prioritāras jomas, kas sniegs ievirzi mūsu revīzijas darbam, 
piemēram, zinātne un tehnoloģija, ekonomikas konkurētspēja, 
fiskālā ilgtspēja un eurozona, digitalizācija un e-pārvalde, draudi 
drošībai, tiesiskums un demokrātiskās vērtības, migrācijas radītais 
spiediens, klimata pārmaiņas, kā arī ekonomikas nelīdzsvarotība 
Eiropas sabiedrībā. Mēs pārbaudīsim arī Komisijas sistēmu 
pārliecības gūšanai kohēzijas jomā attiecībā uz 2014.–2020. gada 
periodu. 

Ilgtspējai ir liela nozīme ES un tās dalībvalstu politiskajā darba 
kārtībā, un tai piešķirta centrālā vieta arī mūsu darbā, kas saistīts ar 
revīzijas un pārbaudes uzdevumiem, pie kuriem ķersimies 
2020. gadā. Mēs īpaši pievērsīsimies tam, ko ES sadarbībā ar 
dalībvalstīm dara, lai sasniegtu ANO noteiktos ilgtspējīgas attīstības 

mērķus (IAM). Kopumā visi 17 IAM (atskaitot trīs) ir ietverti vismaz 
vienā no revīzijas darba virzieniem, kas izraudzīti saskaņā ar jauno 
pieeju un atspoguļoti 2020. gada darba programmā. Visbeidzot, 
mēs neatslābstoši turpināsim centienus ierobežot administratīvo 
slogu, kas gulstas uz mūsu revīzijas darbu un revidētajām vienībām. 

Pievienojam sīkāku sarakstu ar īpašajiem ziņojumiem un 
tematiskajiem apskatiem, ko esam plānojuši publicēt 2020. gadā.  

Mēs ticam, ka 2020. gada darba programmā iekļauto jautājumu 
plašais klāsts ļaus mums arī turpmāk sniegt ES iedzīvotājiem, iestāžu 
ieinteresētajām personām un partneriem gan ES, gan dalībvalstu 
līmenī neatkarīgus un objektīvus ziņojumus par ES nākotnei 
svarīgiem jautājumiem, gan izceļot sekmīgos aspektus, gan norādot 
uz iespējamiem uzlabojumiem.  

 

 
 
 

 
Klaus-Heiner Lehne 
priekšsēdētājs 
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Palātas  
2018.–2020. gada 
stratēģijā noteiktā 

prioritārā joma 

Prioritātes 
līmenis 

Uzdevuma 
formulējums 

Uzdevuma mērķis 

Dabas resursu 
ilgtspējīga 

izmantošana un 
klimata pārmaiņu 
radīto problēmu 

risināšana 

Augsta 
prioritāte 

Pesticīdi Novērtēt, vai ES darbības ir samazinājušas riskus, kas saistīti ar pesticīdu izmantošanu. 

Plastmasas atkritumi 
Apzināt, kādi ir trūkumi, šķēršļi, stiprās puses un iespējas, kas raksturīgas ES pieejai plastmasas 
atkritumu problēmas risināšanā, īpaši attiecībā uz izlietoto plastmasas iepakojumu. 

Prioritāte 

Kodoldrošība Pārbaudīt, vai Komisija ir efektīvi piemērojusi ES kodoldrošības sistēmu. 
Ekodizains un 
energomarķējums 

Izvērtēt, cik efektīvi ES darbības ekodizaina un energomarķējuma jomā ir sekmējušas 
ES energoefktivitāti un vides mērķus sasniegšanu. 

Bioloģiskā daudzveidība 
un lauksaimniecības 
zeme 

Izvērtēt, vai lauksaimniecība ir palielinājusi ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības uzturēšanā un 
sekmēšanā līdz 2020. gadam. 

Apputeksnētāji Pārbaudīt, vai Komisijas darbības ir efektīvi risinājušas apputeksnētāju iznīkšanas problēmu. 
Jaunās tehnoloģijas 
lauksaimniecības 
uzraudzībā 

Apzināt labākās prakses piemērus un problēmas, kas apgrūtina ātrāku un plašāku jauno 
attēlveidošanas tehnoloģiju izvēršanu dalībvalstu un Komisijas īstenotajā KLP uzraudzībā.  

Piena un piena 
produktu ražošana 

Analizēt, vai pasākumi, ko Komisija ieviesa, reaģējot uz cenu kritumu, tika labi pārvaldīti un efektīvi 
sasniedza mērķus. 

Jūras vide 
Novērtēt, vai ar ES pasākumiem jūras vide tiek efektīvi aizsargāta no piesārņojuma un pārzvejas un vai 
tiek pienācīgi noteiktas aizsargājamās jūras teritorijas. 

ETS pēc 2020. gada Novērtēt ETS (emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas) bezmaksas kvotas. 

Ieguldījums 
kohēzijai, izaugsmei 

un iekļautībai 

Augsta 
prioritāte 

Eiropas reģionus 
savienojošie ceļi 

Novērtēt, vai Komisijas darbības nodrošina dalībvalstu ceļu satiksmes stratēģiju un ES finansējuma 
saskaņotību ar ES prioritātēm, lai laikus pabeigtu TEN-T pamattīkla izveidi un uzlabotu savienojumus 
iedzīvotāju ērtībai. 

ES investīcijas kultūrā Izvērtēt, cik efektīvs, ilgtspējīgs un papildinošs ir ES finansējums kultūras jomā. 
Eiropas rūpniecības 
digitalizācija  

Analizēt, vai ES ir efektīvi atbalstījusi valstu rūpniecības digitalizācijas stratēģijas un digitālās inovācijas 
centrus digitālo inovāciju veicināšanai. 

Prioritāte 

2014.–2020. gada 
ESI fondu īstenošanas 
izmaksas 

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

Transporta 
pamatprogrammas 

Analizēt, kā Komisija pārvalda ilgtermiņa plānošanu un izmaksu efektivitāti saistībā ar ieguldījumiem 
lielākajās transporta infrastruktūrās. 
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Palātas  
2018.–2020. gada 
stratēģijā noteiktā 

prioritārā joma 

Prioritātes 
līmenis 

Uzdevuma 
formulējums 

Uzdevuma mērķis 

Sastrēgumi pilsētās 
Analizēt ieviestās ilgtspējīgas pilsēttransporta rīcībpolitikas, šķēršļus, kas var apgrūtināt to ieviešanu, 
un Komisijas iespējas šīs problēmas samazināt. 

Bērnu nabadzība Novērtēt, cik efektīvi ir Komisijas un dalībvalstu īstenotie pasākumi bērnu nabadzības novēršanā.  
2007.–2013. gada 
finanšu instrumentu 
slēgšana 

Analizēt, vai dalībvalstis un Komisija ir pienācīgi novērtējušas to izdevumu attiecināmību, kurus ERAF 
un ESF finanšu instrumenti bija deklarējuši, kad tika slēgts 2007.–2013. gada plānošanas periods. 

Pārrobežu programmas 
Novērtēt, cik efektīvs ir bijis ES atbalsts pārrobežu sadarbības programmām, kā arī konkrētās ar 
īstenošanu saistītās problēmas 2014.–2020. gadā. 

Izaicinājumi, kas 
saistīti ar migrāciju, 
drošību un globāli 

ilgtspējīgu attīstību 

Augsta 
prioritāte 

Izglītība ārkārtas 
situācijās 

Novērtēt, vai ES darbības izglītības atbalstam humanitārās ārkārtas situācijā un ieilgušās krīzēs ir 
bijušas efektīvas un bērniem sniegušas piekļuvi drošai, iekļaujošai un kvalitatīvai izglītībai. 

Prioritāte 

Kenija 
Novērtēt, vai ES atbalsts Kenijai ir labi saskaņots un visaptverošs situācijā, kad ir iesaistīti vairāki citi 
nozīmīgi līdzekļu devēji. 

Dezinformācija 
Novērtēt, cik efektīvi ir bijuši noturības veicināšanas pasākumi, kas paredzēti kiberdrošības 
nostiprināšanai ES. 

Eiropas Robežu un 
krasta apsardzes 
aģentūra  

Novērtēt, vai Frontex kā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra ir labi pārvaldījusi jauno 
pilnvaru īstenošanu, proti, vai tā ir spējusi divkāršot darbinieku skaitu un izstrādāt un ieviest 
procedūras savu iekārtu iepirkšanai. 

Tiesiskums Ukrainā 
Analizēt, cik atbilstošas bija ES darbības, kas vērstas uz korupcijas pamatcēloņu novēršanu Ukrainā, un 
cik tās bija efektīvas. 

Funkcionējošs 
vienotais tirgus un 

ilgtspējīga monetārā 
savienība 

Augsta 
prioritāte 

ES valsts atbalsts 
bankām 

Novērtēt, cik efektīvi un lietderīgi Konkurences ĢD ir nodrošinājis ES valsts atbalsta un fonda atbalsta 
noteikumu izpildi. 

Nodokļu informācijas 
apmaiņa 

Novērtēt, cik efektīvi darbojas sistēma, ko Komisija izveidoja automātiskai nodokļu informācijas 
apmaiņai. 

Prioritāte 

Vispārējais stāvokļa 
apskats par finanšu 
krīzes novēršanu 

Sniegt horizontālu ieskatu par to, ko ES dara, lai uzlabotu noturību pret finanšu krīzēm nākotnē. 

ES konkurences politika 
Mērķis ir novērtēt ES konkurences politikas īstenošanu saistībā ar apvienošanos, karteļiem un 
pretmonopolu. 
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Palātas  
2018.–2020. gada 
stratēģijā noteiktā 

prioritārā joma 

Prioritātes 
līmenis 

Uzdevuma 
formulējums 

Uzdevuma mērķis 

Aģentūru darba 
rezultāti Pārbaudīt, cik efektīvas ir ES aģentūru darbības rezultātu pārvaldības sistēmas. 

Tirdzniecības 
aizsardzības instrumenti 

Novērtēt, kā Eiropas Komisija piemēro tirdzniecības aizsardzības instrumentus. 

Vienotais noregulējuma 
mehānisms 

Novērtēt gan to, vai VNM, pamatojoties uz atbilstošām rokasgrāmatām, procedūrām un vadlīnijām, ir 
nodrošinājis visaptverošu noregulējuma plānu ieviešanu, gan to, vai ir pienācīgi noteiktas minimuma 
prasības pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (MREL). 

Kapitāla tirgu savienība 
Novērtēt Komisijas mērķi nodrošināt MVU vieglāku piekļuvi privātajam finansējumam, šajā nolūkā 
pārskatot to konkrēto darbību koncepciju un ieviešanu, kas īstenotas kapitāla tirgu savienības 
stratēģijas ietvaros. 

Eiropas kosmosa aktīvi 
Izvērtēt, cik efektīvi Komisija ir veicinājusi to pakalpojumu izmantošanu, ko sniedz ES galvenās 
kosmosa programmas Copernicus un Galileo to darbības pirmajos gados. 

Pēcprogrammas 
uzraudzība 

Novērtēt, cik efektīvi Komisija ir īstenojusi to dalībvalstu pēcprogrammas uzraudzību, kuras ir 
saņēmušas makrofinansiālu palīdzību.  

Atbildīga un efektīva 
ES finansēšana un 

administrēšana 

Augsta 
prioritāte 

Labāks regulējums 
Sniegt pārskatu par pašreizējo Komisijas labāka regulējuma satvaru un izcelt svarīgākās atziņas par 
galvenajām rīkkopām un procedūrām, proti, ietekmes novērtējumu, apspriešanos ar ieinteresētajām 
personām, ES tiesību aktu piemērošanas uzraudzību, ex post pārbaudi un novērtēšanu. 

ES un Āzijas Stratēģiskā 
sadarbības programma 

Analizēt ES reakciju uz Ķīnas iniciatīvu “Viena josla, viens ceļš”, īpaši ES un Āzijas stratēģijas sasaisti. Ir 
plānots, ka pēc šā jautājuma caurskatīšanas notiks revīzija par šīs stratēģijas īstenošanu. 

Ilgtspējīgu ieguldījumu 
finansēšana 

Novērtēt, cik efektīvas ir bijušas ES darbības ilgtspējīga finansējumu veicināšanā un reglamentēšanā. 
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Palātas  
2018.–2020. gada 
stratēģijā noteiktā 

prioritārā joma 

Prioritātes 
līmenis 

Uzdevuma 
formulējums 

Uzdevuma mērķis 

Ziņojums par likumību 
un pareizību kohēzijas 
jomā 

Novērtēt, vai Komisijas darbs ir pienācīgs un cik ticamas ir ziņas par kohēzijas izdevumu likumību un 
pareizību tās gada darbības pārskatos un pārvaldības un izpildes gada ziņojumā (AMPR). 

Prioritāte 

Eiropas Investīciju 
konsultāciju centrs 

Novērtēt, vai Eiropas Investīciju konsultāciju centra koncepcija, kā arī ieviestās pārvaldības un 
uzraudzības sistēmas nodrošina šīs iniciatīvas efektivitāti. 

Muitas riska pārvaldības 
sistēma ES finanšu 
interešu aizsardzībai 

Novērtēt, vai Komisijas kopējo finanšu riska kritēriju un standartu sistēma ir pienācīga un vai 
dalībvalstis ir labi sagatavojušās šīs sistēmas ieviešanai nolūkā panākt saskaņotu muitas kontroles 
mehānismu atlasi. 

Trešo valstu iemaksas Apzināt tās trešo valstu iemaksas ES budžetā, kuras paredzētas Eiropas rīcībpolitiku finansēšanai. 
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Par mums 

 
Mēs esam ES ārējie revidenti. Eiropas Revīzijas palāta ir izveidota 
1977. gadā un ir viena no septiņām ES iestādēm. ERP atrodas 
Luksemburgā, un tajā strādā aptuveni 900 revidentu, atbalsta un 
administratīvo darbinieku no visām ES dalībvalstīm. Palātas kolēģijā 
ir pa vienam pārstāvim no katras ES dalībvalsts.  

 
 
 

Mūsu virsuzdevums ir sekmēt ES finanšu labāku pārvaldību, 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. Mēs arī piedāvājam ievirzes 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. 
 
Visbeidzot, ar savu darbu vēlamies palīdzēt ES iedzīvotājiem labāk 
izprast, kā ES un dalībvalstis risina šodienas un nākotnes problēmas.
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Mūsu sagatavotie dokumenti 
Turpmāk uzskaitīti mūsu sagatavotie dokumenti:  

— gada pārskati, tostarp ticamības deklarācija, par ES vispārējo budžetu un par Eiropas attīstības fondiem, 

— īpašie gada ziņojumi, kuros izklāstīti mūsu veikto finanšu revīziju atzinumi par katru no ES dažādajām aģentūrām un struktūrām,  

— gada ziņojums par darbības rezultātiem, 

— īpašie ziņojumi, ko sagatavojam galvenokārt pēc veiktajām lietderības revīzijām par atlasītām revīzijas tēmām un ko publicē visu 
gadu,  

— apskati ietver vispārējā stāvokļa apskatus, informatīvos apskatus un ātros stāvokļa apskatus, 

— atzinumi, kurus izmanto Eiropas Parlaments un Eiropadome, kad apstiprina ES tiesību aktus un citus lēmumus.  



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. 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 1952. 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. 

https://europa.eu/european-union/contact_lv
https://europa.eu/european-union/contact_lv
https://europa.eu/european-union/contact_lv
https://europa.eu/european-union/index_lv
https://publications.europa.eu/lv/publications
https://europa.eu/european-union/contact_lv
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://data.europa.eu/euodp/lv
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