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PRIEKŠVĀRDS 

Tajā pašā laikā ES ir ieņēmusi vadošo lomu cīņā pret globālajām 
klimata pārmaiņām un pārejā uz mūsdienīgu, resursefektīvu un 
konkurētspējīgu ekonomiku. 

Līdz ar to ES finansiālā palīdzība vēl nepieredzētā apmērā tiks 
piešķirta atveseļošanas programmām pēc Covid-19 un pasākumiem 
cīņai pret klimata pārmaiņām. Papildus ierastajiem budžeta 
resursiem, par kuriem panākta vienošanās daudzgadu finanšu 
shēmas (DFS) 2021.–2027. gadam ietvaros, Eiropas Savienība ir 
uzsākusi iniciatīvu “NextGenerationEU” (NGEU), no kuras būtiska 
daļa līdzekļu ir atvēlēta zaļajai pārejai.  

Mūsu kā Eiropas Savienības neatkarīgā ārējā revidenta uzdevums ir 
pārbaudīt, vai ES līdzekļi ir iekasēti un izlietoti saskaņā ar 
attiecīgajiem tiesību aktiem un noteikumiem un vai tie izlietoti, 
sasniedzot rezultātus ES nodokļu maksātāju interesēs. Tas attiecas 
arī uz jaunajiem pasākumiem, kas īstenoti, lai palīdzētu iedzīvotājiem 
pārvarēt pandēmijas negatīvās sekas un klimata pārmaiņu radītās 
problēmas.  

Mūsu darba programma 2022. gadam un turpmāk ir sagatavota, 
paturot prātā šīs īpašās problēmas. Attiecībā uz izdevumiem politikas 
jomā “ES reakcija uz Covid-19 un pēckrīzes atveseļošana” mēs 
plānojam publicēt 16 ziņojumus par tādiem jautājumiem kā Covid-
19 vakcīnu iepirkums un vairākas revīzijas par Atveseļošanas un 
noturības mehānismu. Par kategoriju “Klimata pārmaiņas, vide un 
dabas resursi” mēs plānojam sagatavot 17 ziņojumus, tostarp par 
klimata politikas integrēšanu un biokurināmajiem. 

Globālā Covid-19 pandēmija joprojām spēcīgi ietekmē cilvēku dzīvi 
Eiropas Savienībā. Mēs būsim pārvarējuši vissmagāko pandēmijas 
posmu, tomēr būs jārēķinās ar tās sekām turpmākajos gados. 
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Tomēr mēs aptveram arī daudzas citas ES izdevumu un politikas 
jomas. Pievienojam sarakstu ar 79 īpašajiem ziņojumiem un 
apskatiem, ko esam plānojuši publicēt 2022. un turpmākajos gados.  

Mēs garantējam, ka sniegsim ES iedzīvotājiem, ieinteresētajām 
iestādēm un partneriem gan ES, gan dalībvalstu līmenī neatkarīgas 
un objektīvas revīzijas un ziņojumus par jautājumiem, kas svarīgi 
Eiropas Savienības nākotnei. Lai atbalstītu Eiropas Savienību tās 

mērķu sasniegšanā, mēs turpināsim uzsvērt konstatētos 
apdraudējumus un saskatītās iespējas. 

 

 

Klaus-Heiner Lehne 
Priekšsēdētājs 
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ES politikas joma un 
finansējums, kā arī 

plānotais publicēšanas 
gads 

Uzdevums 
Revīzijas veids 

un uzdevuma mērķis 

ES reakcija uz Covid-19 un 
pēckrīzes atveseļošana 

 

2022. gads 

Covid-19 vakcīnu iepirkums Revīzija ar mērķi novērtēt ES centienus efektīvi iepirkt pietiekamu daudzumu Covid-19 vakcīnu. 

Eiropas strukturālie un investīciju 
fondi un Atveseļošanas un 
noturības mehānisms 

Apskats ar mērķi analizēt riskus un iespējas Eiropas strukturālo un investīciju fondu un Atveseļošanas un 
noturības mehānisma (ANM) koordinēšanā saistībā ar publisko ieguldījumu finansēšanu. 

Atveseļošanas un noturības 
mehānisms – Komisijas kontroles 
sistēmas struktūra  

Revīzija ar mērķi novērtēt, vai Komisijas kontroles sistēma var nodrošināt ANM maksājumu pareizību un 
aizsargāt ES finanšu intereses. 

Nacionālie atveseļošanas un 
noturības plāni (NANP) 

Revīzija ar mērķi izvērtēt Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros iesniegto nacionālo atveseļošanas 
un noturības plānu (NANP) apstiprināšanas procesu. 

Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz 
koronavīrusu (CRII/CRII+) un 
React-EU 

Revīzija ar mērķi pārbaudīt, vai Komisija efektīvi pielāgoja 2014.–2020. gada kohēzijas politiku, izmantojot 
Investīciju iniciatīvas reaģēšanai uz koronavīrusu un REACT-EU, un ātri mobilizēja ESI fondus, lai reaģētu uz 
Covid-19 pandēmiju. 

Eiropas pagaidu atbalsta 
instruments bezdarba riska 
mazināšanai ārkārtas situācijā 
(SURE) 

Revīzija ar mērķi analizēt, vai SURE efektīvi aizsargāja darbvietas, nodrošinot ienākumu atbalstu darba 
ņēmējiem un ienākumu aizstāšanu pašnodarbinātām personām – tādējādi novēršot atlaišanu – Covid-
19 krīzes laikā. 

Parādu pārvaldība Komisijā Revīzija ar mērķi novērtēt, vai Komisija ir izstrādājusi efektīvas sistēmas NGEU parāda finansējuma 
pārvaldībai. 

ES iestāžu un struktūru noturība Revīzija ar mērķi novērtēt visus administratīvos pasākumus, ko ES iestādes ieviesušas, lai saglabātu darbības 
nepārtrauktību Covid-19 krīzes laikā. 
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ES politikas joma un 
finansējums, kā arī 

plānotais publicēšanas 
gads 

Uzdevums  Revīzijas veids  
un uzdevuma mērķis 

ES reakcija uz Covid-19 un 
pēckrīzes atveseļošana 

 

2022. gads 

Brīva pārvietošanās – I posms Revīzija ar mērķi noteikt, vai Komisija efektīvi rīkojās, lai aizsargātu tiesības uz brīvu pārvietošanos, tostarp 
Šengenas nolīguma darbību Covid-19 krīzes kontekstā no 2020. gada februāra līdz 2021. gada septembrim. 

Brīva pārvietošanās – II posms Revīzija, kas papildina revīziju “Brīva pārvietošanās – I posms” un kurā novērtē tiesības uz brīvu 
pārvietošanos Covid-19 krīzes kontekstā. 

 

ES reakcija uz Covid-19 un 
pēckrīzes atveseļošana 

 

2023. gads un turpmāk 

Pārtikas piegādes ķēde Covid-
19 laikā 

Revīzija ar mērķi novērtēt, vai Komisija un dalībvalstis pienācīgi reaģēja uz Covid-19 pandēmiju, saglabājot 
nodrošinātību ar pārtiku visā ES. 

ES aģentūru reakcija uz 
pandēmiju 

Revīzija ar mērķi ir novērtēt, kā Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles 
centrs (ECDC) reaģēja uz Covid-19 pandēmijas radītajām problēmām un vai šī reakcija atbilda paredzētajiem 
mērķiem. 

Atveseļošanas un noturības 
mehānisma apguve 

Revīzija nolūkā izvērtēt vienu no Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) galvenajiem mērķiem – 
izmaksas ātrumu. Cik lielā mērā ANM finansējumu dalībvalstis faktiski piešķīra agrīni un izmantoja reformām 
un ieguldījumiem? 

Atveseļošanas un noturības 
mehānisma sniegums 

Revīzija ar mērķi pārbaudīt, cik piemērots ir Komisijas mehānisms, ar ko uzrauga dalībvalstu atveseļošanas 
un noturības plānos (ANP) noteikto saskaņoto atskaites punktu un mērķrādītāju izpildi, lai novērtētu 
mehānisma darbības rezultātus. 

Atveseļošanas un noturības 
mehānisma kontroles sistēmas 
dalībvalstīs 

Revīzija ar mērķi novērtēt, vai dalībvalstu kontroles sistēmas no ANM saņemto līdzekļu pārvaldībai ir labi 
izstrādātas nolūkā aizsargāt ES finanšu intereses. 

Atveseļošanas un noturības 
mehānisma īstenošana 
dalībvalstīs 

Revīzija ar mērķi novērtēt atveseļošanas un noturības plānu (ANP) īstenošanu nelielā skaitā dalībvalstu, 
īpašu uzmanību pievēršot katras valsts nacionālā ANP galvenajiem politikas mērķiem. ANM īstenošanas cikla 
laikā ERP ar šādām revīzijām varētu pakāpeniski aptvert visus 27 nacionālos atveseļošanas un noturības 
plānus. 
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ES politikas joma un 
finansējums, kā arī 

plānotais publicēšanas 
gads 

Uzdevums 
Revīzijas veids 

un uzdevuma mērķis 

 

Lielāka ES ekonomikas 
konkurētspēja visu 

iedzīvotāju labā 

 

2022. gads 

 

Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” paplašināšana 

Revīzija ar mērķi analizēt pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” apzinātās darbības nolūkā “novērst 
pētniecības un inovācijas plaisu Eiropā” starp “inovācijas līderiem” un “pieticīgajiem novatoriem”, tādējādi 
paplašinot dalību pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” un veicinot Eiropas Pētniecības telpas izveidi. 

MVU konkurētspēja  Revīzija ar mērķi novērtēt, vai Komisija un dalībvalstis ir nodrošinājušas ERAF atbalsta izmantošanu uz 
rezultātiem vērstā veidā nolūkā padarīt MVU konkurētspējīgākus un piemērotākus nākotnei. 

5G tīklu drošība Revīzija ar mērķi novērtēt, vai ES savlaicīgi un saskaņoti ievieš drošus 5G tīklus. 

MVU internacionalizācija Revīzija ar mērķi pārbaudīt ES atbalsta programmas MVU internacionalizācijai Eiropas Savienībā. 

Enerģētikas savienība 
Revīzija ar mērķi pārbaudīt, kā Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) uzrauga 
elektroenerģijas tirgus noteikumu konsekventu un efektīvu īstenošanu un tirgus ļaunprātīgas izmantošanas 
un pārredzamības uzraudzību (REMIT) iekšējā enerģijas tirgus jomā. 

AGRI ĢD lielie dati Revīzija ar mērķi novērtēt, kā Komisija izmanto datus un datu analītiku nolūkā analizēt kopējo 
lauksaimniecības politiku un kā tā gatavojas labāk izmantot lielos datus. 

Intelektuālā īpašuma tiesības Revīzija ar mērķi novērtēt, vai Komisija efektīvi izstrādā ES intelektuālā īpašuma politiku un aizsargā 
intelektuālā īpašuma tiesības vienotajā tirgū. 

E-pārvaldība Revīzija ar mērķi novērtēt 2016.–2020. gada e-pārvaldības rīcības plāna izstrādi, efektivitāti un uzraudzību. 
Ņemot vērā plānā iekļauto darbību plašo klāstu, pārbaudīsim tikai tās darbības, kas vērstas uz uzņēmumiem. 

Skolu digitalizācija Revīzija ar mērķi novērtēt, cik efektīvs ir ES atbalsts skolu digitalizācijai. 
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ES politikas joma un 
finansējums, kā arī 

plānotais publicēšanas 
gads 

Uzdevums 
Revīzijas veids 

un uzdevuma mērķis 

Lielāka ES ekonomikas 
konkurētspēja visu 

iedzīvotāju labā 

 

2023. gads un turpmāk 

Līdz 2024. gadam kļūt par otro 
lielāko akumulatoru ražotāju 
pasaulē 

Revīzija ar mērķi novērtēt, vai Komisija un dalībvalstis ir efektīvi izstrādājušas pasaules mērogā 
konkurētspējīgu un resursu ziņā efektīvu akumulatoru vērtības ķēdi ES. 

Ārvalstu tiešie ieguldījumi Revīzija ar mērķi sniegt pirmo ieskatu tajā, cik efektīvi tiek īstenota Regula 2019/452 par ārvalstu tiešo 
ieguldījumu (ĀTI) izvērtēšanas mehānismiem. 

Atzītie uzņēmēji 
Revīzija ar mērķi pārbaudīt, vai Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka atzīto uzņēmēju (AEO) programma 
sasniedz savu mērķi uzlabot starptautiskās piegādes ķēdes drošību un atvieglot tirdzniecību un vienlaikus 
nodrošina ieņēmumu iekasēšanas pilnīgumu. 

Mikroshēmu nozare Revīzija ar mērķi novērtēt, vai Komisija un dalībvalstis ir efektīvi atbalstījušas pasaules mērogā 
konkurētspējīgu mikroshēmu nozari ES. 

Ūdeņraža izmantošana transporta 
nozarē 

Revīzija ar mērķi novērtēt, cik efektīva ir Komisijas stratēģija ES ūdeņraža infrastruktūras veicināšanai 
transportam un cik efektīvs ir ES atbalsts ūdeņraža infrastruktūras attīstīšanai un savlaicīgai nodrošināšanai 
transportam dalībvalstīs. 

Profesionālo kvalifikāciju 
atzīšana ES 

Revīzija ar mērķi novērtēt, vai joprojām pastāv šķēršļi darba ņēmēju profesionālās kvalifikācijas un 
akadēmiskās izglītības diplomu savstarpējai atzīšanai ES iekšējā tirgū. 

Mākslīgais intelekts Revīzija ar mērķi analizēt, vai Komisijas ieguldījumi mākslīgā intelekta jomā galvenokārt ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” tiek izmantoti komerciālām vajadzībām Eiropas Savienībā un jo īpaši ES rūpniecībā. 

E-kohēzija un stratēģiskā 
administratīvo spēju veidošana 

Revīzija ar mērķi novērtēt, vai Komisija un dalībvalstis pilnībā izmanto e-kohēzijas potenciālu, lai piemērotu 
stratēģisku pieeju administratīvo spēju veidošanai kohēzijas jomā. 
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ES politikas joma un 
finansējums, kā arī 

plānotais publicēšanas 
gads 

Uzdevums 
Revīzijas veids 

un uzdevuma mērķis 

Noturība pret Savienības 
drošības apdraudējumiem 

un Eiropas vērtību – 
brīvības, demokrātijas un 
tiesiskuma – ievērošana 

 

2022. gads 

Tiesiskums Rietumbalkānos Revīzija ar mērķi novērtēt, vai ES atbalsts Rietumbalkāniem ir palīdzējis efektīvi uzlabot tiesiskumu reģionā. 

ES iestāžu aizsardzība pret 
hakeriem Revīzija ar mērķi novērtēt, vai ES iestādes un aģentūras ir gatavas tikt galā ar kiberincidentiem. 

Interešu konflikti Revīzija ar mērķi pārbaudīt, vai Komisija un dalībvalstis ir ieviesušas efektīvu politiku un procedūras interešu 
konflikta problēmu risināšanai KLP un kohēzijas maksājumos. 

KLP un krāpšanas apkarošanas 
pasākumi 

Revīzija ar mērķi novērtēt, vai Komisija ir pienācīgi rīkojusies, lai apkarotu krāpšanu KLP izdevumos, un vai tā 
ir apzinājusi ar “zemes sagrābšanu” saistītos riskus un pienācīgi reaģējusi uz tiem. 

Attīstības palīdzības plānošana Revīzija ar mērķi novērtēt, vai Eiropas Savienība 2021.–2027. gadā ir piešķīrusi attīstības palīdzību, 
pamatojoties uz skaidri definētu stratēģiju, un vai tā ir izstrādājusi kvalitatīvas atbalsta programmas. 

Pārrobežu sadarbība 
kaimiņreģionā 

Revīzija ar mērķi novērtēt, vai Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) pārrobežu sadarbības programmas 
ir efektīvi sekmējušas teritoriālo sadarbību aiz ES ārējām robežām. 
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ES politikas joma un 
finansējums, kā arī 

plānotais publicēšanas 
gads 

Uzdevums 
Revīzijas veids 

un uzdevuma mērķis 

Noturība pret ES drošības 
apdraudējumiem un 

Eiropas vērtību – brīvības, 
demokrātijas un 

tiesiskuma – ievērošana 

2023. gads un turpmāk 

Sagatavošanas darbība 
aizsardzības pētniecībai 

Revīzija ar mērķi novērtēt, vai sagatavošanas darbība aizsardzības pētniecībai (SDAP) efektīvi testēja 
mehānismus, ar kuriem finansē un stimulē dalībnieku sadarbību ES dalībvalstīs. 

Iniciatīva “Spotlight” Revīzija ar mērķi novērtēt, vai ES devums ES un ANO kopīgajā iniciatīvā “Spotlight” ir efektīvs veids, kā 
novērst vardarbību pret sievietēm un meitenēm visā pasaulē. 

Vienlīdzīgas iespējas personām ar 
invaliditāti 

Revīzija ar mērķi novērtēt, vai ES devums vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanā personām ar invaliditāti ir 
efektīvs. 

Eiropas Ārējās darbības dienests Revīzija ar mērķi novērtēt, vai Eiropas Ārējās darbības dienests ir labi sagatavots, lai efektīvi veicinātu 
kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) saskaņotību. 

Migrācijas pamatcēloņu 
novēršana Āfrikā 

Revīzija ar mērķi novērtēt, vai projekti, kas īstenoti ar ES Ārkārtas trasta fonda Āfrikai starpniecību, ir 
sasnieguši plānotos rezultātus, vienlaikus ievērojot cilvēka pamattiesības. 

Bēgļu atbalsta mehānisms Turcijā Revīzija ar mērķi pārbaudīt, vai ir ņemti vērā īpašajā ziņojumā Nr. 27/2018 sniegtie ieteikumi, un novērtēt 
Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā pirmās daļas attīstības virziena rezultātus. 

Tiesiskums Eiropas Savienībā Revīzija ar mērķi pārbaudīt, vai jaunais tiesiskuma nosacījums ir efektīvs instruments ES finanšu interešu 
aizsargāšanā tiesiskuma pārkāpumu gadījumā kohēzijas jomā. 
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ES politikas joma un 
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plānotais publicēšanas 
gads 

Uzdevums 
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un uzdevuma mērķis 

 

Klimata pārmaiņas, vide 
un dabas resursi 

 

2022. gads 

Lauku apvidu dažādošanas un 
infrastruktūras investīciju 
noturība 

Revīzija ar mērķi pārbaudīt, vai Komisija un dalībvalstis ir rīkojušās, lai virzītu attiecīgos ieguldījumus lauku 
attīstībā, jo īpaši saistībā ar dažādošanu un infrastruktūru projektos ar ilgtermiņa ieguvumiem. 

Enerģijas nodokļi un subsīdijas Apskats ar mērķi pārbaudīt enerģijas nodokļu un subsīdiju politiku un noteikt, kā šī politika palīdz sasniegt 
ES mērķus klimata jomā. 

Ogļu ieguves reģionu 
pārkārtošana 

Revīzija ar mērķi sniegt ieskatu tajā, kāda ir bijusi ES finansējuma nozīme sociālekonomiskajā pārejā 
reģionos, kuros ogļu rūpniecībā ir vērojama lejupslīde, un vai Komisija un galvenās valsts/reģionālās iestādes 
šos līdzekļus ir pārvaldījušas pēc iespējas efektīvi. 

Nelegālā zveja Revīzija ar mērķi novērtēt, vai ES rīcība nelegālās zvejas jomā pievēršas galvenajiem riskiem un veicina jūru 
ilgtspējību. 

Klimata politikas integrēšana Revīzija ar mērķi novērtēt, vai Komisija ziņo būtisku un ticamu informāciju par izdevumiem klimata jomā un 
par progresu, kas panākts, lai sasniegtu 20 % klimata politikas integrēšanas mērķi 2014.–2020. gadam. 

Augsnes aizsardzība un kūtsmēslu 
apsaimniekošana 

Revīzija ar mērķi novērtēt, vai kopējā lauksaimniecības politika un Nitrātu direktīvas attiecīgie noteikumi dod 
ES iespēju panākt ilgtspējīgu augsnes apsaimniekošanu un novērst šķidro kūtsmēslu pārmērīgu 
koncentrāciju. 

Intermodālie kravu pārvadājumi Revīzija ar mērķi novērtēt, vai ES finansētie projekti ir efektīvi stimulējuši ilgtspējīgus multimodālus kravu 
pārvadājumus. 

  



11 

ES politikas joma un 
finansējums, kā arī 

plānotais publicēšanas 
gads 

Uzdevums 
Revīzijas veids 

un uzdevuma mērķis 

Klimata pārmaiņas, vide 
un dabas resursi 

 

2022. gads 

Aprites ekonomika Revīzija ar mērķi pārbaudīt, cik efektīvs ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts aprites ekonomikas 
izstrādes un ražošanas posmiem. 

Klimata pārmaiņas un attīstības 
palīdzība 

Revīzija ar mērķi novērtēt, cik efektīvi Pasaules klimata pārmaiņu alianse plus (PKPA+) – galvenā ES ārējās 
rīcības iniciatīva cīņai pret klimata pārmaiņām – ir palīdzējusi visneaizsargātākajām valstīm mazināt riskus un 
pielāgoties pārmaiņām. 
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ES politikas joma un 
finansējums, kā arī 

plānotais publicēšanas 
gads 

Uzdevums 
Revīzijas veids 

un uzdevuma mērķis 

Klimata pārmaiņas, vide 
un dabas resursi 

 

2023. gads un turpmāk 

Klimata mērķrādītāji 
Revīzija ar mērķi izvērtēt, cik lielā mērā ir sasniegti 2020. gada klimata un enerģētikas mērķrādītāji, un 
novērtēt, vai ES klimata un enerģētikas pārvaldības sistēma ir stabils pamats 2030. gada mērķrādītāju 
sasniegšanai. 

Jūras enerģija un integrētā 
jūrlietu politika 

Revīzija ar mērķi novērtēt, vai ES integrētā jūrlietu politika un ES finansētās iniciatīvas ir veicinājušas 
ilgtspējīgu izaugsmi jūras atjaunīgās enerģijas nozarē. 

Viedās pilsētas 
Revīzija ar mērķi novērtēt i) ES finansēto pētniecības projektu efektivitāti un ii) to ietekmi, veidojot pilsētas 
viedas(-ākas). Tajā arī tiks izvērtēts, vai pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” (tostarp misiju) izstrādē ir 
ņemta vērā gūtā pieredze. 

Dzīvnieku pārvadāšana Revīzija ar mērķi pārbaudīt ES noteikumu ietekmi uz dzīvu dzīvnieku pārvadāšanu. 

Zivkopība Revīzija ar mērķi novērtēt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalstu akvakultūras projektiem, 
nosakot rezultātus, izmaksas un vidisko ilgtspēju. 

Bīstamie atkritumi Apskats ar mērķi sniegt ieskatu pašreizējā stāvoklī attiecībā uz bīstamo atkritumu radīšanu, atkārtotu 
izmantošanu, reciklēšanu un marķēšanu ES un sūtījumiem uz trešām valstīm. 

Biodegviela Revīzija ar mērķi novērtēt ES atbalstu ilgtspējīgas biodegvielas ieviešanai, pievēršoties tam, vai atbalsta 
rezultātā tika izmantoti ilgtspējīgi avoti un vai tam ir bijusi būtiska ietekme. 

Transportlīdzekļu radītas 
CO2 emisijas un lielie dati 

Revīzija ar mērķi novērtēt, vai ziņošana par transportlīdzekļu radītām emisijām ir uzticama un ļauj pareizi un 
savlaicīgi iekasēt attiecīgos naudas sodus, kā arī, pateicoties lielo datu sniegtajām iespējām, novērtēt 
ražotājiem piedāvātā elastīguma ietekmi un atšķirību starp laboratorijā izmērītajām emisijām un reālos 
apstākļos radītajām emisijām. 
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2022. gads 

Galaxy 2021+ budžets Revīzija ar mērķi novērtēt pašreizējo ES finanšu arhitektūras struktūru, tostarp izmaiņas, ko rada 2021.–
2027. gada DFS un NGEU. 

NKI apstiprinājumpārbaudes Revīzija ar mērķi novērtēt, vai Komisija ir efektīvi un lietderīgi pārvaldījusi nacionālā kopienākuma (NKI) 
2016.–2019. gada pārbaudes ciklu. 

ES banku uzraudzība Revīzija ar mērķi sniegt pārliecību par Eiropas Centrālās bankas vadības darbības efektivitāti nozīmīgāko 
kredītiestāžu uzraudzībā. 

Ieguldījumu fondu vienotais 
tirgus 

Revīzija ar mērķi novērtēt, cik lielā mērā ir izveidots labi funkcionējošs ieguldījumu fondu vienotais tirgus un 
vai tas aizsargā ieguldītājus un finanšu stabilitāti. 

Fiskālā politika un 
publiskās finanses 

Savienībā 

 

2023. gads un turpmāk 

ES līdzekļu atgūšana Revīzija ar mērķi novērtēt Komisijas un dalībvalstu līmenī īstenotās kontroles procedūras, kuras nodrošina, 
ka ES efektīvi un savlaicīgi atgūst nepareizi izlietotus līdzekļus. 

Jaunie pašu resursi, kuru pamatā 
ir iemaksas par nereciklētiem 
plastmasas iepakojuma 
atkritumiem 

Revīzija ar mērķi novērtēt, vai Komisija ir izveidojusi atbilstošu sistēmu nolūkā pārvaldīt jaunos pašu 
resursus, kuru pamatā ir nereciklēti plastmasas iepakojuma atkritumi, tostarp dalībvalstu iemaksu 
iekasēšana un apstiprināšana. 

Kaitējoša nodokļu konkurence 
Eiropas Savienībā 

Revīzija ar mērķi novērtēt to politikas un regulatīvo pasākumu izstrādi, īstenošanu un efektivitāti, kurus 
Komisija veikusi, lai apkarotu krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu ES. 
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Citas jomas 

 

2022. gads 

Ārējie konsultanti Revīzija ar mērķi novērtēt, vai, iesaistot līgumslēdzēju nodarbinātus konsultantus, Komisija panāk ieguldīto 
līdzekļu atdevi, vienlaikus aizsargājot savas intereses. 

LEADER 
Revīzija ar mērķi pārbaudīt, vai LEADER/sabiedrības virzīta vietējās attīstības pieeja ir sniegusi ieguvumus 
vietējai attīstībai un vai Komisija, dalībvalstis un vietējās rīcības grupas ir labi pārvaldījušas ar šo pieeju 
saistītās izmaksas un riskus. 

Ticama statistika Revīzija ar mērķi novērtēt Komisijas efektivitāti augstas kvalitātes Eiropas statistikas sniegšanā. 

Uzņēmēju iekļaušana “melnajā 
sarakstā” 

Revīzija ar mērķi novērtēt, vai Komisija ir izveidojusi labi funkcionējošu un pienācīgi pamatotu izslēgšanas 
sistēmu, kas nodrošinātu, ka ES līdzekļi netiek novirzīti neuzticamiem saņēmējiem. 

Publiskais iepirkums  Apskats ar mērķi analizēt ES mēroga tendences un konkrētām valstīm raksturīgos aspektus, pamatojoties uz 
Tenders Electronic Daily (TED) datiem. 

Citas jomas 

 

2023. gads un turpmāk 

ES līdzekļu pārvaldības 
digitalizācija 

Apskats ar mērķi analizēt ES līdzekļu pārvaldības un kontroles digitalizācijas līmeni, ar to saistītos riskus un 
problēmas, kā arī digitalizācijas ietekmi uz revīziju. 

Likumdevēju lobēšana Revīzija ar mērķi novērtēt, vai ES Pārredzamības reģistrs ir efektīvs rīks, ar ko publiskai kontrolei pakļaut to 
lobistu darbību, kuri mēģina ietekmēt ES lēmumu pieņemšanu. 

Kohēzijas politikas pārvaldība un 
kontrole 

Revīzija ar mērķi novērtēt, vai dalībvalstu vadošo iestāžu veiktās pārbaudes (tā dēvētās pirmā līmeņa 
pārvaldības pārbaudes) pilnībā efektīvi novērš kļūdas kohēzijas politikas izdevumos. 

Vīna nozare Revīzija par to, cik lielā mērā kopējās lauksaimniecības politikas atbalsts ES vīna nozarei ir palīdzējis to 
padarīt konkurētspējīgāku un noturīgāku. 

  



15 

PAR MUMS 
 

 
Mēs esam ES ārējās revīzijas iestāde. ERP 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 pamatuzdevums: veicot neatkarīgu, profesionālu un 
ietekmīgu revīzijas darbu, mēs novērtējam ES darbību 
saimnieciskumu, efektivitāti, lietderību, likumību un pareizību. Tas 
palīdz uzlabot ES pārskatatbildību, pārredzamību un finanšu 
pārvaldību, un tādējādi vairojas iedzīvotāju uzticēšanās Eiropas 
Savienībai. Cenšamies efektīvi reaģēt uz pašreizējiem un nākotnes 
izaicinājumiem, ar ko ES jāsastopas strauji mainīgos apstākļos. 
 
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 
demokrātiskās vērtības. 
 
Mūsu revīzijas ziņojumi, apskati 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. 

Ladislav BALKO
Slovākija
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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 ES budžeta izpildes rezultātiem; 

— īpašie ziņojumi galvenokārt pēc veiktajām lietderības revīzijām par atlasītām revīzijas tēmām (publicē visa gada garumā);  

— apskati – 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).

AUTORTIESĪBAS 

© Eiropas Savienība, 2021. gads
 
Eiropas Revīzijas palātas (ERP) atkalizmantošanas politiku īsteno ar Eiropas Revīzijas palātas Lēmumu Nr. 6–2019 par atvērto datu politiku un dokumentu atkalizmantošanu. 

Ja vien nav norādīts citādi (piem., individuālās autortiesību norādēs), ERP saturs, kurš pieder ES, ir licencēts saskaņā ar šādu starptautisku licenci: Creative Commons Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0) licence. Tas nozīmē, ka atkalizmantošana ir atļauta, ja tiek sniegtas pienācīgas atsauces un norādītas izmaiņas. Atkalizmantošana nedrīkst sagrozīt 
dokumentu sākotnējo nozīmi vai jēgu. ERP nav atbildīga par atkalizmantošanas sekām. 

Jums ir jānoskaidro papildu tiesības, ja konkrētā saturā attēlotas identificējamas privātpersonas, piem., attiecībā uz ERP darbinieku fotoattēliem, vai ja tas ietver trešās personas 
darbu. Ja atļauja ir saņemta, tā atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju un skaidri norāda uz visiem izmantošanas ierobežojumiem.

Lai izmantotu vai reproducētu saturu, kas nepieder ES, jums var būt jāprasa atļauja tieši autortiesību īpašniekiem.

Programmatūra vai dokumenti, uz kuriem attiecas rūpnieciskā īpašuma tiesības, proti, patenti, preču zīmes, reģistrēti dizainparaugi, logotipi un nosaukumi, nav iekļauti ERP 
atkalizmantošanas politikā un jums nav licencēti.

Eiropas Savienības iestāžu un struktūru tīmekļa vietnēs, kas izvietotas domēnā europa.eu, ir atrodamas saites uz trešo personu vietnēm. Tā kā ERP šīs vietnes nekontrolē, iesakām 
rūpīgi iepazīties ar to privātuma un autortiesību politiku.

Eiropas Revīzijas palātas logotipa izmantošana  
Eiropas Revīzijas palātas logotipu nedrīkst izmantot bez Eiropas Revīzijas palātas iepriekšējas piekrišanas.
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https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
eca.europa.eu/lv/Pages/ContactForm.aspx
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