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Prioritātes joma  Prioritātes līmenis Uzdevuma formulējums 
Ziņojuma nosaukums 

Uzdevuma mērķi vai 
Secinājumi (jau publicētos īpašajos ziņojumos) 

Covid-19 
Augsta prioritāte 

ES ieguldījums sabiedrības 
veselības aizsardzības atbildes 
pasākumos 

Caurlūkot darbības, kuras Komisija un ES aģentūras veica, un resursus, 
kurus tās izmantoja, lai aizsargātu sabiedrības veselību, reaģējot uz Covid-
19 pandēmiju. 

ES atbildes pasākumi ekonomikas 
politikas jomā 

Caurlūkot pasākumus un problēmas saistībā ar ES ekonomisko 
koordināciju, visaptveroši izsverot ES un dalībvalstu ekonomiskās politikas 
darbības Covid-19 pandēmijas apkarošanai. 

Dabas resursu ilgtspējīga 
izmantošana un klimata 
pārmaiņu radīto problēmu 
risināšana 

Augsta prioritāte 

Augu aizsardzības līdzekļu 
ilgtspējīga izmantošana 
(sk. ĪZ Nr. 05/2020) 

Progress attiecībā uz Eiropas Savienībā lietoto pesticīdu radīto risku 
novērtēšanu un samazināšanu ir bijis ierobežots. Vairākās dalībvalstīs 
direktīvas par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu pilnīga transponēšana ir bijusi 
novēlota, un lauksaimnieki joprojām tiek vāji stimulēti pieņemt 
alternatīvas metodes. Turklāt Eiropas Komisija nespēj precīzi kontrolēt 
pesticīdu lietošanas izraisītās sekas vai riskus. 

Ēku energoefektivitāte 
(sk. ĪZ Nr. 11/2020) 

Izmaksu lietderība nav noteicošais faktors, piešķirot publisko finansējumu 
dzīvojamo ēku energoefektivitātes palielināšanas pasākumiem. 
Neraugoties uz uzlabotajiem Eiropas Komisijas norādījumiem, 
ES finansētie projekti joprojām nav vērsti uz to, lai panāktu pēc iespējas 
lielāku enerģijas ietaupījumu uz katru ieguldīto EUR. ES finansējuma 
kopējais ieguldījums Savienības energoefektivitātes mērķu sasniegšanā 
nav skaidrs. 

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 Ekodizains un energomarķējums 
(sk. ĪZ Nr. 01/2020) 

ES rīcība ekodizaina un energomarķējuma jomā ir sekmējusi labāku 
energoefektivitāti. Tomēr likumdošanas procesa laikā bija nozīmīgi 
kavējumi un pastāv risks pārvērtēt politikas ietekmi. Turklāt ražotāju un 
mazumtirgotāju neatbilstība prasībām joprojām ir būtiska problēma. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/pesticides-5-2020/lv/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/energy-efficiency-11-2020/lv/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/eu-energy-labels-1-2020/lv/
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Dabas resursu ilgtspējīga 
izmantošana un klimata 
pārmaiņu radīto problēmu 
risināšana 

Prioritāte 

Kodoldrošība  
(sk. ĪZ Nr. 03/2020) 

Par kodoldrošību kopumā ir atbildīgas ES dalībvalstis, kas izmanto 
kodolenerģiju, taču arī Eiropas Komisijai ir konkrēti pienākumi šajā jomā, 
galvenokārt attiecībā uz tiesību aktiem un pārraudzību. Komisija ir pildījusi 
šos pienākumus, tomēr tai joprojām ir jāatjaunina tiesiskais regulējums un 
tās iekšējās pamatnostādnes. 

Jaunās tehnoloģijas 
lauksaimniecības uzraudzībā 
(sk. ĪZ Nr. 04/2020) 

Eiropas Komisija ir veicinājusi jaunu attēlveidošanas tehnoloģiju 
izmantošanu lauksaimniecības uzraudzībā, taču joprojām pastāv vairāki 
šķēršļi to plašākai izmantošanai. Tādas tehnoloģijas kā ES Copernicus 
Sentinel satelīti var mainīt kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) 
pārvaldību un uzraudzību. Tomēr, lai gan ES pēdējos gados ir mudinājusi 
tās izmantot, lai novērtētu platībatkarīgo tiešo atbalstu lauksaimniekiem, 
progress to izmantošanā vides un klimata prasību izpildes uzraudzībai ir 
bijis lēnāks. 

Lauksaimniecības zemes 
bioloģiskā daudzveidība 

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

Klimata politikas izdevumi 

Pārbaudīt metodoloģiju, ko Komisija izmanto, lai izsekotu ES budžeta 
izdevumus klimata jomā nolūkā izpildīt apņemšanos par 25 % klimata 
politikas integrēšanu. Šā apskata tvērumā arī ietilpst pastiprinātas 
pēcpārbaudes saistībā ar īpašo ziņojumu Nr. 31/2016. 

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

Apputeksnētāji Pārbaudīt, vai Komisijas darbības ir efektīvi risinājušas apputeksnētāju 
iznīkšanas problēmu. 

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

Piena un piena produktu 
ražošana 

Pārbaudīt, vai īstenotie ārkārtas pasākumi novērsa 2014.–2017. gada 
traucējumus piena tirgū, vai tie bija pienācīgi izstrādāti un panāca plānoto 
ietekmi. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/nuclear-safety-3-2020/lv/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/new-tech-in-agri-monitoring-4-2020/lv/
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Ieguldījums kohēzijai, 
izaugsmei un iekļautībai 

Augsta prioritāte 

ES ieguldījumi kultūras objektos 
(sk. ĪZ Nr. 08/2020) 

Ir izstrādātas vairākas Eiropas iniciatīvas, ar kurām var popularizēt kultūras 
objektus. Taču to koordinācija ar finansēšanas mehānismiem ir pārāk 
ierobežota, un ES ieguldījumiem trūkst orientācijas uz kultūras objektu 
saglabāšanu un finansiālo ilgtspēju. Turklāt ieguldījumi kultūrā netiek 
uzskatīti par prioritāti, bet galvenokārt par līdzekli ekonomisko mērķu 
veicināšanai. 

ES autoceļu pamattīklu 
(sk. ĪZ Nr. 09/2020) 

Eiropas ātrgaitas autoceļu pamattīkls (TEN-T) sāk darboties un dod 
pozitīvus rezultātus braucējiem, tostarp tagad ceļā jāpavada īsāks laiks un 
pa automaģistrālēm tiek nobraukts vairāk kilometru. ES finansējums un 
Eiropas Komisijas darbības ir devušas pozitīvu ieguldījumu minēto 
rezultātu sasniegšanā, bet lielākā daļa Centrāleiropas un Austrumeiropas 
dalībvalstu joprojām šajā ziņā atpaliek, un kopš 2014. gada ar ES atbalstu ir 
pabeigti tikai apmēram 400 km jaunu TEN-T ceļu. Turklāt netraucētu 
braukšanu pa autoceļu tīklu kavē nepabeigti pārrobežu posmi un vāji 
koordinēta stāvvietu un tīras degvielas infrastruktūra. Arī dalībvalstu 
veiktā uzturēšana nav pietiekama, un tas tīkla stāvokli pakļauj riskam 
ilgtermiņā. 

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

Prioritāte Sastrēgumi pilsētās 
(sk. ĪZ Nr. 06/2020) 

Sešus gadus pēc tam, kad Komisija aicināja sākt ieviest būtiskas pārmaiņas, 
nav skaidru novērojumu, kas liecinātu, ka ES pilsētas izteikti maina pieeju 
cilvēku mobilitātei pilsētās un pilsētu satiksmes novirzīšanai uz 
ilgtspējīgākiem un videi draudzīgākiem transporta veidiem. It īpaši nav 
būtiski samazinājusies privāto automašīnu izmantošana, un gaisa 
piesārņojums vairākās pilsētās joprojām pārsniedz nekaitīguma 
robežvērtības. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/cultural-investments-08-2020/lv/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/core-road-network-9-2020/lv/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/urban-mobility-6-2020/lv/
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Ieguldījums kohēzijai, 
izaugsmei un iekļautībai Prioritāte 

Kohēzijas politikas īstenošana 
(sk. ĪZ Nr. 07/2020) 

Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondi) ir galvenā 
nozīme ES investīciju politikā, taču to īstenošana rada administratīvas 
izmaksas. Šīs administratīvās izmaksas ir relatīvi zemas salīdzinājumā ar 
līdzīgām izmaksām ES un starptautiski finansētās programmās. Tomēr par 
izmaksām savāktie dati nebija pietiekami, lai izvērtētu ES kohēzijas 
politikas finansēšanas noteikumu vienkāršošanas ietekmi. 

ES transporta 
pamatinfrastruktūras 

Analizēt, kā Komisija pārvalda ilgtermiņa plānošanu un izmaksu efektivitāti 
saistībā ar ieguldījumiem lielākajās transporta infrastruktūrās. 

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. 

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

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

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 

MVU instruments darbībā 
(sk. ĪZ Nr. 02/2020) 

MVU instruments sniedz efektīvu atbalstu inovācijas projektu izstrādei. Ir 
finansēti vairāk nekā 5000 projektu, un ES zīmola izmantošana ir 
palīdzējusi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem piesaistīt papildu 
ieguldījumu. Tomēr revidenti konstatēja arī uzlabojamas jomas nolūkā 
2021. gadā izveidot Eiropas Inovācijas padomi. 

Tirdzniecības aizsardzības 
instrumenti 

Novērtēt, kā Eiropas Komisija piemēro tirdzniecības aizsardzības 
instrumentus. 

Vispārējais apskats par finanšu 
krīzes novēršanu 

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

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/esi-funds-7-2020/lv/
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Funkcionējošs vienotais tirgus 
un ilgtspējīga monetārā 
savienība 

Prioritāte 

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

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

Otrais Eiropas pusgads 

Novērtēt, kā Komisija analizē, cik kvalitatīvas un ilgtspējīgas ir reformas, 
kuras vērstas uz stabilu fiskālo un ekonomikai un izaugsmei labvēlīgu 
stāvokli, un konkrētām valstīm adresētus ieteikumus (KVAI), ko vispirms 
sniegusi Komisija, bet pēc tam Padome. 

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. 

Atbildīga un efektīva 
ES finansēšana un 
administrēšana 

Augsta prioritāte 

Likumdošana Eiropas Savienībā 
pēc tam, kad pagājuši gandrīz 
20 gadi, kopš labāka regulējuma 
pieņemšanas 

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. 

Prioritāte 
Eiropas Investīciju konsultāciju 
centrs 
(sk. ĪZ Nr. 12/2020) 

Eiropas Investīciju konsultāciju centrs tika izveidots 2015. gadā, īstenojot 
Investīciju plānu Eiropai, un tas sniedz tehnisko palīdzību ES projektu 
virzītājiem. Atbalsta saņēmēji ir apmierināti ar Centra sniegtajiem 
konsultāciju pakalpojumiem. Tomēr tas vēl nav pilnībā īstenojis savu 
potenciālu ieguldījumu veicināšanai ES galvenokārt tāpēc, ka nav 
pietiekami skaidras stratēģijas, kā mērķtiecīgi novirzīt atbalstu jomām, 
kurās tas var nodrošināt lielāko pievienoto vērtību. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/eiah-12-2020/lv/


 6 

 

Atbildīga un efektīva 
ES finansēšana un 
administrēšana 

Prioritāte 

Eiropas Personāla atlases birojs 

Novērtēt EPSO izmaksu lietderību attiecībā pret to, kā tiek apmierinātas 
ES iestāžu darbā pieņemšanas vajadzības. Revīzija aptver visus atlases 
posmus, sākot ar konkursu plānošanu un atlases procedūrām un beidzot 
ar rezerves sarakstu izmantošanu. 

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. 
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PAR MUMS 

 
 
Mēs esam ES ārējās revīzijas iestāde. 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 
Palātā tiek izstrādāti šādi 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, kas ir aprakstoša un informatīva ES politikas vai pārvaldības jomu analīze, 

— 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.
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