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PRIEKŠVĀRDS
2021. gadā Eiropas Savienības
un tās dalībvalstu iedzīvotāji
turpinās cīņu pret globālās
Covid-19 pandēmijas sekām.
Šajā sarežģītajā laikā Eiropas
Savienība sniedz finansiālu
palīdzību vēl nepieredzētā
apjomā. Papildus
tradicionālajiem budžeta
resursiem, par kuriem
panākta vienošanās
daudzgadu finanšu
shēmas (DFS) 2021.–2027. gadam ietvaros, ES ir nolēmusi sākt
iniciatīvu “Next Generation European Union” (NGEU) – atveseļošanas
paketi, kuru veido uz parāda vērtspapīriem balstīti papildu līdzekļi.
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, vai tie ir pienācīgi uzskaitīti un lietderīgi un efektīvi
izlietoti ES iedzīvotāju interesēs. Tas attiecas arī uz jaunajiem
ES pasākumiem, kas īstenoti, lai aizsargātu iedzīvotājus no pandēmijas
negatīvajām sekām. 2021. gadā viens no četriem revīzijas

uzdevumiem, kas tiks uzsākti, būs saistīts ar ES atbildes reakciju uz
Covid-19 pandēmiju un NGEU iniciatīvas īstenošanu.
Darba programma 2021. gadam un turpmākam laikposmam arī iezīmē
mūsu jaunās 2021.–2025. gada ERP stratēģijas īstenošanas sākumu,
un es laipni aicinu iepazīties ar šo dokumentu.
Nākamajos piecos gados mēs plānojam koncentrēties uz trim
stratēģiskiem mērķiem.
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; konkrēti,
tās ir četras ES politikas virzienu un programmu stratēģiskās jomas.
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.
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3. mērķis. Sniegt stingru revīzijas pārliecību sarežģītos un strauji
mainīgos apstākļos.
Pievienojam sarakstu ar 73 īpašajiem ziņojumiem un apskatiem, ko
esam plānojuši publicēt 2021. un 2022. gadā. Dokumenti sagrupēti
atbilstoši iepriekš minētajām stratēģiskajām jomām.
Mēs esam pieņēmuši savu darba programmu 2021. gadam un turpmāk
laikā, kad Covid-19 pandēmija joprojām skar gandrīz katru mūsu dzīves
un darba aspektu. Vēlos apliecināt, ka mēs saprotam spriedzi, ar kādu
pašlaik strādā ES iestādes, valsts, reģionālās un vietējās pārvaldes
iestādes dalībvalstīs un ES atbalsta saņēmēji. Tāpēc mēs turpināsim
darīt visu, lai ierobežotu administratīvo slogu, kādu mūsu revīzijas
darbs uzliek revidētajām vienībām. Tajā pašā laikā pandēmijas ietekme
uz mūsu pašu darbībām nozīmē, ka mums darba programma būs
jāīsteno piesardzīgi un elastīgi.

Neraugoties uz šiem izaicinājumiem, ES iedzīvotāji un mūsu darbībā
ieinteresētās iestādes gan ES, gan dalībvalstu līmenī arī 2021. gadā var
turpināt uz mums paļauties, ka sniegsim tiem neatkarīgus, objektīvus
ziņojumus par ES nākotnei svarīgiem jautājumiem, uzsverot, kas
darbojas labi, un vēršot uzmanību uz to, kas tik labi nedarbojas.

Klaus-Heiner Lehne
priekšsēdētājs
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Prioritārā ES politikas
joma un finansējums, kas
norādīts
2021.–2025. gada
ERP stratēģijā,
un plānotais publicēšanas
gads

Uzdevums

Digitālās prasmes nākotnē
Sabiedrības veselības
atbildes reakcija uz Covid-19
Pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020”
paplašināšana
Savienības ekonomikas
konkurētspēja
2021

Ilgstošs bezdarbs
Eiropas kosmosa resursi
MVU darbības uzsākšana un
izvēršana
MVU internacionalizācija
Dzimumu līdztiesība
Intelektuālā īpašuma
tiesības

Uzdevuma mērķis

Šā apskata mērķis ir novērtēt ES darbības efektivitāti Eiropas pieaugušo iedzīvotāju digitālo
prasmju uzlabošanā, īpašu uzmanību pievēršot Eiropas Sociālajam fondam.
Šā apskata mērķis ir novērtēt sākotnējo atbildes reakciju uz krīzi, darbības, kas veiktas, lai
atvieglotu medicīnas preču un aprīkojuma piegādi, veicinātu testēšanu, ārstēšanu un vakcīnu
pētniecību, kā arī veicinātu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm.
Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt, kā Komisija, pārvaldot pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
finansējumu, ir novērsusi pētniecības un inovācijas plaisu starp dalībvalstīm, īpašu uzmanību
pievēršot papildināmības ar strukturālajiem un investīciju (ESI) fondiem novērtēšanai.
Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt, cik efektīvi Eiropas Sociālais fonds 2014.–2020. gada plānošanas
periodā ir palīdzējis novērst ilgstošu bezdarbu.
Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt, vai Komisijai ir izdevies izveidot saskaņotu un stabilu tiesisko
regulējumu, lai īstenotu Savienības kosmosa resursu potenciālu un novērstu Eiropas kosmosa
nozares sadrumstalotību, kā paredzēts gan ES kosmosa rūpniecības politikā, gan Eiropas
kosmosa stratēģijas dokumentos.
Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt, vai 2014.–2020. gada ERAF atbalsts ir efektīvi palīdzējis MVU sākt
darbību un to izvērst.
Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt, vai esošās ES darbības MVU internacionalizācijas atbalstam ir
efektīvas, jo īpaši, lai risinātu MVU vajadzības piekļūt jauniem tirgiem un paplašināt to darbību.
Šā revīzijas uzdevuma mērķis ir novērtēt, vai Komisijas dzimumu līdztiesības mērķi ir labi
atspoguļoti un transponēti galvenajās ES budžeta izdevumu jomās.
Šajā revīzijā novērtēs, vai Komisija efektīvi izstrādā ES intelektuālā īpašuma politiku un aizsargā
intelektuālā īpašuma tiesības vienotajā tirgū.
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Prioritārā ES politikas
joma un finansējums, kas
norādīts
2021.–2025. gada
ERP stratēģijā,
un plānotais publicēšanas
gads

Uzdevums

AGRI ĢD lielie dati
Covid-19: vakcīnu iepirkums
un citi veselības aizsardzības
pasākumi
Savienības ekonomikas
konkurētspēja
2022

Skolu digitalizācija
Investīciju iniciatīva
reaģēšanai uz koronavīrusu
(CRII)
E-pārvalde
Enerģētikas savienība
Atzītie uzņēmēji

Uzdevuma mērķis

Šajā revīzijā vērtēs, kā Komisija izmanto IT risinājumus un datu analītiku, lai atbalstītu kopējās
lauksaimniecības politikas pārvaldību un kontroli.
Šajā revīzijā vērtēs un analizēs, cik efektīvi ES ir atbalstījusi Covid-19 vakcīnu izstrādi un šādu
vakcīnu iepirkumu pietiekamā daudzumā, lai apmierinātu apzinātās vajadzības.
Šajā revīzijā pārbaudīs, vai ar ES līdzekļiem ir efektīvi atbalstīta skolu digitalizācija Eiropas
reģionos.
Šajā revīzijā pārbaudīs, vai Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu ātri mobilizēja ESI
fondus Covid-19 problēmu risināšanai.
Šīs revīzijas mērķis ir pārbaudīt, vai Komisija ir efektīvi un lietderīgi izstrādājusi un atbalstījusi
ES e-pārvaldes rīcības plāna īstenošanu.
Šajā revīzijā novērtēs, vai Komisija un ACER ir efektīvi palīdzējušas pabeigt Eiropas
elektroenerģijas iekšējā tirgus izveidi.
Šīs revīzijas mērķis ir pārbaudīt, vai Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka atzīto uzņēmēju
programma sasniedz savus mērķus uzlabot starptautiskās piegādes ķēdes drošību un atvieglot
tirdzniecību un vienlaikus nodrošina ieņēmumu iekasēšanas pilnīgumu.
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Prioritārā ES politikas
joma un finansējums, kas
norādīts
2021.–2025. gada
ERP stratēģijā,
un plānotais publicēšanas
gads

Uzdevums

Elektrouzlādes
infrastruktūra
Principa “Piesārņotājs
maksā” īstenošana
Mežsaimniecība

Klimata pārmaiņas, vide un
dabas resursi
2021

Klimata pārmaiņas un
lauksaimniecība
Enerģijas nodokļi un
subsīdijas
Energoefektivitāte
uzņēmumos
KLP un ūdenssaimniecības
projekti
Elektroniskie atkritumi
Transporta pamatiniciatīvu
starptautiskā salīdzinošā
novērtēšana
Ilgtspējīgu investīciju
finansēšana

Uzdevuma mērķis

Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt, cik efektīvs ir bijis ES atbalsts, īpaši Eiropas infrastruktūras
savienošanas instrumenta un Eiropas strukturālo un investīciju fondu atbalsts,
elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūrai laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam.
Šīs revīzijas mērķis ir pārbaudīt, vai Komisija ir integrējusi principu “piesārņotājs maksā”
ES nozaru politikā, un novērtēt, kādu atbalstu dalībvalstis saņēma, lai īstenotu Direktīvu par
atbildību vides jomā.
Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt, vai ES atbalsts mežsaimniecībai ir efektīvi sekmējis bioloģiskās
daudzveidības aizsardzību un klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī pielāgošanos tām.
Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt, cik efektīvs ir kopējās lauksaimniecības politikas atbalsts
lauksaimniekiem nolūkā mazināt klimata pārmaiņu ietekmi un pielāgoties tām.
Šīs revīzijas mērķis ir izvērtēt ES enerģijas nodokļu tiesību aktu un klimata mērķrādītāju
saskaņotību.
Šīs revīzijas mērķis ir analizēt tādu energoefektivitātes projektu izmaksu lietderību un rezultātu
noturību, kurus finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un kuri paredzēti dažādu
rūpniecības nozaru uzņēmumiem.
Šīs revīzijas mērķis ir pārbaudīt, vai ES atbalsts, kas sniegts ar kopējās lauksaimniecības politikas
starpniecību ūdenssaimniecības projektiem (jo īpaši apūdeņošanai), ir ne tikai devis labumu
lauksaimniekiem, bet arī atbalstījis ilgtspējīgu ūdens apsaimniekošanu.
Šā apskata mērķis ir pārbaudīt, vai ES darbības ir efektīvi palīdzējušas uzlabot e-atkritumu un
akumulatoru atkritumu savākšanu, apstrādi un pārstrādi.
Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt Komisijas sniegumu ES finansēto transporta megaprojektu
pārvaldībā, salīdzinot tos ar citu transporta infrastruktūras investīciju sniegumu gan ES, gan
ārpus tās.
Šīs revīzijas nolūks ir novērtēt ES darbību efektivitāti ilgtspējīga finansējumu veicināšanā un
reglamentēšanā.
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Prioritārā ES politikas
joma un finansējums, kas
norādīts
2021.–2025. gada
ERP stratēģijā,
un plānotais publicēšanas
gads

Uzdevums

Klimata politikas
integrēšana
Ilgtspējīga augsne
Klimata pārmaiņas, vide un
dabas resursi
2022

Ogļu ieguves reģionu
pārkārtošana
Ilgtspējīga zveja
Aprites ekonomika
Klimata pārmaiņas un
attīstības palīdzība

Uzdevuma mērķis

Šajā revīzijā novērtēs, vai Komisijas ziņojumi par izdevumiem klimata jomā ir atbilstīgi un
uzticami un vai Komisija ir izpildījusi savu apņemšanos 2014.–2020. gada DFS vismaz 20 % no
ES budžeta tērēt klimatrīcībai.
Šajā revīzijā novērtēs, vai KLP atbalsts lauksaimniekiem ir devis efektīvu ieguldījumu augsnes
aizsardzībā un nitrātu radītā piesārņojuma novēršanā.
Šajā revīzijā novērtēs, cik efektīvs bija 2014.–2020. gada plānošanas periodā sniegtais
ES finansējums, ar kuru, tuvojoties ogļu rūpniecības noslēgumam, atbalstīja ogļu ieguves reģionu
pārkārtošanu.
Šajā revīzijā noteiks, vai ES kontroles sistēma nelegālas zvejas novēršanai, aizkavēšanai un
izskaušanai darbojas efektīvi un lietderīgi.
Šajā revīzijā pārbaudīs, cik efektīvs ir ERAF atbalsts aprites ekonomikas izstrādes un ražošanas
posmiem; ekonomikas sistēma, kuras mērķis ir pastāvīga resursu izmantošana un atkritumu
likvidēšana.
Šajā revīzijā novērtēs, cik efektīvi Pasaules klimata pārmaiņu alianse plus (PKPA+) ir palīdzējusi
visneaizsargātākajām valstīm mazināt riskus un pielāgoties pārmaiņām.
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Prioritārā ES politikas
joma un finansējums, kas
norādīts
2021.–2025. gada
ERP stratēģijā,
un plānotais publicēšanas
gads

Uzdevums

Cīņa pret nelikumīgi iegūtu
līdzekļu legalizēšanu
Izglītība ārkārtas situācijās
Dezinformācija
Noturība pret Savienības
Tiesiskums Ukrainā
drošības apdraudējumiem
un Eiropas vērtību – brīvības,
Tiesiskums Rietumbalkānos
demokrātijas un tiesiskuma –
ievērošana
Frontex
2021

Migrantu kontrabanda
Migrantu atgriešanas
politika
Pārrobežu programmas
Krāpšana un KLP

Uzdevuma mērķis

Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt, vai Komisija kopā ar Eiropas uzraudzības iestādēm ir veikusi
efektīvus pasākumus, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un ar to saistītos
finanšu noziegumus, kā arī terorisma finansēšanu.
Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt, vai ES darbības, ar kurām atbalsta izglītību ārkārtas humanitārās
situācijās un ieilgušās krīzēs, ir efektīvas un sniedz bērniem piekļuvi drošai, iekļaujošai un
kvalitatīvai izglītībai.
Šajā revīzijā vērtēs ES Rīcības plānu dezinformācijas apkarošanai tādos aspektos kā atbilstība,
līdz šim sasniegtie rezultāti, kā arī tā pārskatatbildības sistēma.
Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt ES rīcības efektivitāti korupcijas apkarošanā Ukrainā. Tajā tiks
analizēts, cik radoši un rūpīgi ES ir ņēmusi vērā korupcijas pamatcēloņus Ukrainā.
Šajā revīzijā novērtēs, cik efektīvs ir ES atbalsts tiesiskumam Rietumbalkānos, un vajadzības
gadījumā noteiks un kartēs galvenos faktorus, kas varētu būt kavējuši šo efektivitāti.
Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt, vai Frontex ir labi pārvaldījusi savu jauno pilnvaru un resursu
īstenošanu.
Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt, vai tiek labi pārvaldīts Eiropola Eiropas Migrantu kontrabandas
apkarošanas centra atbalsts ES dalībvalstu rīcībai cīņā pret migrantu kontrabandu un cilvēku
tirdzniecību.
Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt, cik efektīva ir ES sadarbība ar trešām valstīm migrantu
atpakaļuzņemšanas kontekstā.
Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt, cik efektīvs ir bijis ES atbalsts pārrobežu sadarbības programmām,
kā arī konkrētās ar īstenošanu saistītās problēmas 2014.–2020. gadā.
Šajā revīzijā pārbaudīs Komisijas un dalībvalstu politiku un procedūras krāpšanas apkarošanai
KLP maksājumos.
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Prioritārā ES politikas
joma un finansējums, kas
norādīts
2021.–2025. gada
ERP stratēģijā,
un plānotais publicēšanas
gads

Uzdevums

Interešu konflikts
Noturība pret Savienības
drošības apdraudējumiem
un Eiropas vērtību – brīvības,
demokrātijas un tiesiskuma –
ievērošana
2022

Pārtikas nodrošinājums
Covid-19 pandēmijas laikā
ES iestāžu aizsardzība pret
hakeriem
Brīva pārvietošanās
Pārrobežu sadarbība
kaimiņreģionā
5G tīklu drošība

Uzdevuma mērķis

Šajā revīzijā pārbaudīs, vai Komisija un dalībvalstis ir ieviesušas efektīvu politiku un procedūras
interešu konflikta problēmu risināšanai KLP un kohēzijas maksājumos.
Šajā revīzijā novērtēs, vai Komisijas un dalībvalstu KLP pasākumi, kas bija ieviesti, lai atbalstītu
lauksaimniekus un drošas pārtikas piegādes ķēdes Covid-19 pandēmijas laikā, bija labi pārvaldīti
un efektīvi.
Šā revīzijas uzdevuma mērķis ir novērtēt kiberdrošības pārvaldības stāvokli un ES iestāžu un
aģentūru gatavību tikt galā ar kiberdrošības incidentiem.
Šajā revīzijā noteiks, vai Komisija ir efektīvi rīkojusies, lai aizsargātu tiesības uz brīvu
pārvietošanos, tostarp Šengenas nolīguma darbību Covid-19 krīzes kontekstā.
Šajā revīzijā novērtēs to ES programmu efektivitāti, ar kurām finansē sadarbību starp ES un
kaimiņu reģioniem pie ES ārējās robežas.
Šajā revīzijā uzmanība tiks pievērsta 5G tīklu drošībai, proti, kiberdrošībai un aparatūras drošībai.
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Prioritārā ES politikas
joma un finansējums, kas
norādīts
2021.–2025. gada
ERP stratēģijā,
un plānotais publicēšanas
gads

Uzdevums

Vienotais noregulējuma
mehānisms
Nodokļu informācijas
apmaiņa
Pēcprogrammas uzraudzība

Fiskālā politika un publiskās
finanses Eiropas Savienībā
2021

Ieguldījumu fondu vienotais
tirgus
Muitas riska pārvaldības
sistēma ES finanšu interešu
aizsardzībai
Piena un piena produktu
ražošana
Trešo valstu iemaksas
ES banku uzraudzība

Uzdevuma mērķis

Šajā revīzijā novērtē, vai vienotais noregulējuma mehānisms ir labi sagatavots banku iespējamai
likvidācijai eurozonā.
Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt, cik efektīvi darbojas sistēma, ko Komisija izveidoja automātiskai
nodokļu informācijas apmaiņai.
Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt, cik efektīvi Komisija īsteno to dalībvalstu pēcprogrammas
uzraudzību, kuras ir saņēmušas makrofinansiālu palīdzību.
Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt, cik lielā mērā ir izveidots labi funkcionējošs ieguldījumu fondu
vienotais tirgus un vai tas aizsargā ieguldītājus un finanšu stabilitāti.
Šā revīzijas uzdevuma mērķis ir novērtēt, vai Komisija ir izveidojusi pienācīgu muitas riska
pārvaldības sistēmu, lai aizsargātu Eiropas Savienības finanšu intereses, un vai dalībvalstis ir
sekmīgi īstenojušas savu tradicionālo pašu resursu muitas risku pārvaldību.
Šajā revīzijā analizēs, vai pasākumi, ko Komisija ieviesa, reaģējot uz cenu kritumu, tika labi
pārvaldīti un efektīvi sasniedza mērķus.
Šā apskata mērķis ir apzināt tās trešo valstu iemaksas ES budžetā, kuras paredzētas Eiropas
rīcībpolitiku finansēšanai.
Šī revīzija sniegs pārliecību par Eiropas Centrālās bankas vadības darbības efektivitāti nozīmīgāko
kredītiestāžu uzraudzībā.
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Prioritārā ES politikas
joma un finansējums, kas
norādīts
2021.–2025. gada
ERP stratēģijā,
un plānotais publicēšanas
gads
Fiskālā politika un publiskās
finanses Eiropas Savienībā
2022

Uzdevums

Uzdevuma mērķis

Šajā revīzijā skatīs, vai Komisija ir rūpīgi novērtējusi centralizēti pārvaldītu finanšu instrumentu
un garantiju izmaksas un vai ar šiem instrumentiem saistītās izmaksas nepārprotami
kompensējas ar sasniegtajiem ieguvumiem.
Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt, vai Komisija efektīvi palīdz dalībvalstīm sagatavot ticamu Eiropas
Ticama statistika
statistiku.
Šajā revīzijā novērtēs, vai Komisijas apstiprinājumpārbaudes efektīvi nodrošina, ka ES galveno
NKI apstiprinājumpārbaudes
pašu resursu pamatā esošie nacionālā kopienākuma dati ir salīdzināmi, ticami un pilnīgi.

ES finanšu instrumentu
izmaksas
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Prioritārā ES politikas
joma un finansējums, kas
norādīts
2021.–2025. gada
ERP stratēģijā,
un plānotais publicēšanas
gads

Uzdevums

Ziņošana par likumību un
pareizību kohēzijas jomā
Lauku infrastruktūras
investīciju noturība

Citas jomas
2021

LEADER programma
(Liaison entre actions de
développement de
l’économie rurale)
2007.–2013. gada finanšu
instrumentu slēgšana
Snieguma stimulēšana
ES līdzfinansētas investīcijas
tūrismā
Uzņēmēju iekļaušana
“melnajā sarakstā”
Pasažieru tiesības Covid‐
19 krīzes laikā

Uzdevuma mērķis

Šīs revīzijas mērķis ir strādāt ar problēmjautājumiem, ko mēs konstatējām Komisijā, un galvenā
uzmanība tiks pievērsta Komisijas revīzijas darba tvērumam, saturam un dokumentācijai, kā arī
metodiskajai pieejai, kuru izmanto aplēstā kļūdu līmeņa aprēķināšanai.
Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt, vai investīcijas infrastruktūrā, par kurām saņem atbalstu no
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, sniedz ilgtermiņa ekonomiskus un sociālus
ieguvumus lauku iedzīvotājiem.
Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt, vai LEADER īstenošanas metode ir izmaksu ziņā lietderīga un vai
Komisija un dalībvalstis ir novērsušas iepriekš konstatētos trūkumus.
Šī revīzija sniegs analīzi par to, vai dalībvalstis un Komisija ir veikušas vajadzīgos pasākumus, lai
pienācīgi pārbaudītu un novērtētu FISM izdevumu attiecināmību slēgšanas laikā.
Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt, vai Komisija izmanto kohēzijas politikā pieejamos instrumentus,
lai efektīvi stimulētu sniegumu.
Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt, cik efektīvs un lietderīgs ir ES līdzfinansētais atbalsts tūrisma
attīstībai un veicināšanai.
Šajā revīzijā novērtēs, vai ES rīcībā ir efektīvi instrumenti, ar kuriem novērst ES līdzekļu un
publisko līgumu nonākšanu pie neuzticamiem uzņēmējiem.
Šajā revīzijā novērtēs, vai Komisija efektīvi uzraudzīja, lai Covid‐19 krīzes laikā tiktu ievērotas
aviopasažieru tiesības.
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Prioritārā ES politikas
joma un finansējums, kas
norādīts
2021.–2025. gada
ERP stratēģijā,
un plānotais publicēšanas
gads

Uzdevums

Vienkāršoti atbalsta veidi
kohēzijas jomā

Citas jomas
2022

Nacionālie atveseļošanas un
noturības plāni un ar
Eiropas pusgadu saistīti
izaicinājumi
Galaxy 2021+ budžets
Ārējie konsultanti
Likumdevēju lobēšana
ES iestāžu un struktūru
noturība

Uzdevuma mērķis

Šajā revīzijā pārbaudīs, vai Komisija un dalībvalstis 2014.–2020. gada periodā izmantoja
vienkāršotus atbalsta veidus administratīvā sloga un kļūdu samazināšanai, vienlaikus pievēršot
lielāku uzmanību rezultātiem.
Šajā revīzijā izvērtēs Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros iesniegto nacionālo
atveseļošanas un noturības plānu apstiprināšanas procesu. Revīzijā arī skatīs, kā Eiropas pusgads
bija pielāgots, lai būtu iespējama saskaņošana ar Atveseļošanas un noturības mehānismu.
Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt, vai pašreizējais ES budžets un citi ES līmeņa instrumenti, tostarp
Eiropas Stabilizācijas mehānisms (ESM) un Eiropas Investīciju bankas (EIB) grupa, ir pietiekami
efektīvs un pārredzams veids ES politikas finansēšanai.
Šīs revīzijas mērķis ir novērtēt, vai, iesaistot līgumslēdzēju nodarbinātus konsultantus, Komisija
panāk ieguldīto līdzekļu atdevi, vienlaikus aizsargājot savas intereses.
Šajā revīzijā tiks novērtēts, vai ES Pārredzamības reģistrs ir efektīvs rīks, ar ko publiskai kontrolei
pakļaut to lobistu darbību, kuri mēģina ietekmēt ES lēmumu pieņemšanu.
Šajā revīzijā novērtēs visus stratēģiskos un operatīvos pasākumus, ko galvenās ES iestādes un
struktūras veikušas, lai saglabātu darbības nepārtrauktību Covid-19 krīzes laikā.
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PAR MUMS
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.

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 dalībvalstu pilsoņi. ERP atrodas
Luksemburgā, tā sāka darbu 1977. gadā un kopš 1993. gada ir
ES iestāde.
Mūsu vērtības ir neatkarība, godprātība, objektivitāte, pārredzamība
un profesionālisms.

Mūsu revīzijas ziņojumi un atzinumi ir svarīgs posms
ES pārskatatbildības ķēdē. Tos izmanto, lai prasītu atbildību no tiem,
kuru pienākums ir īstenot ES politiku un programmas, tātad no
Komisijas, citām ES iestādēm un struktūrām un valsts 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 pārskats par ES budžetu, tostarp ticamības deklarācija;

—

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

—

gada pārskats par snieguma aspektiem;

—

īpašie ziņojumi galvenokārt pēc veiktajām lietderības revīzijām par atlasītām revīzijas tēmām, 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.

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tālrunis: +352 4398-1
Uzziņām: eca.europa.eu/lv/Pages/ContactForm.aspx
Tīmekļa vietne: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Plašāka informācija par Eiropas Savienību ir pieejama portālā Europa (http://europa.eu).
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