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ES revidentu 2020. gada darba 
programma: plānota pārbaude par to, 
vai tiek sasniegti rezultāti 
Šodien Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicēja nākamā gada darba programmu, kurā 
uzskaitītas revīzijas prioritātes. Tās aptvers plašu tēmu klāstu, kurš atspoguļo galvenos 
ES izaicinājumus un svarīgākās risināmās problēmas, proti, dabas resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu, izaugsmi un iekļautību, migrāciju, drošību un globālo attīstību, vienoto tirgu un 
pārskatatbildīgu un efektīvu ES. Revidenti rūpīgi pārbaudīs šīs jomas, lai noskaidrotu, vai 
ES pilda uzņemtās saistības. 

2020. gada darba programmā ir sniegta plašāka informācija par aptuveni 41 ziņojumu, ko ERP ir 
paredzējusi publicēt 2020. gadā, un to temati ir atlasīti, ņemot vērā galvenos riskus, kuri apdraud 
ES izdevumus un rīcībpolitikas īstenošanu. Turklāt pirmo reizi revidenti publicēs gada ziņojumu 
par ES rīcībpolitikas īstenošanas rezultātiem. Tas tiks sagatavots papildus gada pārskatiem par 
ES budžetu, Eiropas Attīstības fondiem, Vienoto noregulējuma valdi, ES aģentūrām, 
kopuzņēmumiem un Eiropas skolām. Revidenti sniegs atzinumus par tiem jaunajiem vai 
atjauninātajiem ES tiesību aktiem, kuriem ir finanšu ietekme.  

“Kaut arī ES kopējais gada budžets – apmēram 140 miljardi EUR – varētu likties liels, tas veido 
tikai apmēram 1 % no visu ES dalībvalstu nacionālā kopienākuma,” sacīja Eiropas Revīzijas 
palātas priekšsēdētājs Klaus-Heiner Lehne. “Tāpēc vēl jo svarīgāk ir šo budžetu izmantot efektīvi, 
un tāpēc mūsu darbs ir aizvien vairāk vērsts uz to, lai novērtētu, vai ES rīcībpolitikas un 
programmas sasniedz mērķus un pievieno vērtību, nevis lai tikai pārliecinātos, ka tiek ievēroti 
apstiprinātie noteikumi.” 

Nākamajā gadā ES revidentu darba uzmanības centrā būs ilgtspēja. Tāpēc 2020. gadā viņi turpinās 
izvērtēt, vai ES pienācīgi risina ar klimata pārmaiņām saistītas problēmas, un tam pievērsīsies 
ziņojumos par pesticīdiem un plastmasas atkritumiem, kā arī jūras vidi, bioloģisko daudzveidību 
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lauksaimniecībā un apputeksnētājiem. Viņi izskatīs arī ANO noteiktos 17 ilgtspējīgas attīstības 
mērķus (IAM), un nākamajā gadā veltīs uzmanību visiem, atskaitot trīs. 

ERP revīzijas prioritātēs ir iekļauti arī darba uzdevumi saistībā ar ieguldījumiem kohēzijas, 
izaugsmes un iekļautības jomā. Revidenti īpaši aplūkos ieguldījumus Eiropas reģionus savienojošo 
ceļu infrastruktūrā, kā arī ES finansējumā, kas veltīts kultūrai un pasākumiem bērnu nabadzības 
apkarošanai. Viņi pārbaudīs arī Komisijas sistēmu pārliecības gūšanai kohēzijas jomā attiecībā uz 
2014.–2020. gada plānošanas periodu. Turklāt viņi skatīs ES ārējās darbības un drošības politiku, 
konkrēti, viņi pārbaudīs Frontex kā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras jauno pilnvaru 
īstenošanu, tiesiskumu Ukrainā un kiberdrošību Eiropas Savienībā. 

Revidentu uzmanības lokā nonāks arī svarīgi ar vienotā tirgus darbību un monetārās savienības 
ilgtspēju saistīti jautājumi, piemēram, kā ES pārrauga valsts atbalstu bankām pēc finanšu krīzes, 
nodokļu informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm un Eiropas kosmosa aktīvi.  

Prioritārajā jomā “Atbildīga un efektīva ES finansēšana un administrēšana” revidenti rūpīgi 
pārbaudīs ES reakciju uz Ķīnas iniciatīvu “Viena josla, viens ceļš”, īpaši stratēģiju “Savienot Eiropu 
un Āziju”. Tostarp viņi novērtēs arī Eiropas Investīciju konsultāciju centru un trešo valstu 
iemaksas ES budžetā.  

Ar šo tik visaptverošo tēmu klāstu ERP turpinās sniegt ES iedzīvotājiem un politikas veidotājiem 
neatkarīgus ziņojumus par galvenajiem ES nākotnei nozīmīgajiem jautājumiem, izceļot aspektus, 
kas darbojas labi, un pievēršot uzmanību nepilnībām. 

Piezīmes izdevējiem 

ERP kā neatkarīga ārēja revidenta uzdevums ir sniegt ieguldījumu ES finanšu pārvaldības 
uzlabošanā un veicināt pārskatatbildību un pārredzamību. ERP brīdina par riskiem, sniedz 
pārliecību un vērš uzmanību gan uz trūkumiem, gan panākumiem.  

ERP 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. Tie arī palīdz 
ES iedzīvotājiem labāk izprast, kā ES un dalībvalstis risina šodienas un nākotnes problēmas. 

2020. gada darba programma ir pieejama ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās. 
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