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Preses relīze 
Luksemburgā, 2021. gada 6. maijā 

ES revidentu darbība 2020. gadā:  
pārmaiņas darbā un 
pamatuzdevumos 
2020. gads bija kā vēl neviens – to iezīmēja īpaši grūti un reizēm nestabili brīži. Bet tie nekādā 
ziņā nebija pilnībā nepārvarami. Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ļoti labi atrisināja visas 
problēmas, kā tas redzams šodien publicētajā darbības pārskatā.  

Covid-19 krīzes uzliesmojums 2020. gada sākumā nekavēja ERP revidēt ES darbības lietderību un 
pareizību. Darbības nepārtrauktība tika saglabāta visa gada garumā. ERP turpināja 
ES iedzīvotājiem un politikas veidotājiem sniegt neatkarīgus novērtējumus par galvenajiem 
nozīmīgajiem jautājumiem, izceļot to, kas darbojās labi, un vēršot uzmanību uz to, kas 
nedarbojās tik labi. 

ES revidenti 2020. gadā pārbaudīja vairākus izaicinājumus, ar kuriem ES saskaras dažādās 
ES izdevumu jomās, tostarp apkārtējā vide (lauksaimniecības zemes bioloģiskā daudzveidība, 
pesticīdi, klimatrīcības izdevumi, jūras vide), mobilitāte (sastrēgumi pilsētās, ceļu un transporta 
projekti visā Eiropā), sociālā joma (bērnu nabadzība, ieguldījumi kultūrā) un ekonomika 
(konkurences politika, kapitāla tirgu savienība, tirdzniecības aizsardzība), kas ir tikai dažas no šīm 
jomām. 

ERP arī izrādīja elastību, pielāgojot savu darba programmu jaunajai situācijai un Covid-
19 pandēmijas izraisītajiem mainīgajiem apstākļiem. Konkrēti, tika pārplānots dažu iesākto 
uzdevumu tvērums, kā arī ļoti operatīvi tika uzsākti divi lieli apskati par ES ekonomikas un 
sabiedrības veselības reakciju uz Covid-19 krīzi.  

Kaut arī spēja veikt pārbaudes uz vietas ir krasi mazinājusies, kopumā ES revidentiem izdevās 
publicēt visus gada pārskatus oficiālajos termiņos un publicēt 32 īpašos ziņojumus un apskatus. 
Revidenti arī sagatavoja 11 atzinumus galvenokārt par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam un iniciatīvu Next Generation EU.  
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“Turklāt arī mums kā ES revidentiem Covid-19 krīze iezīmē laiku “pirms” un “pēc”. Pagājušais 
2020. gads ir mainījis to, kā strādājam. Šis gads ir arī bijis pagrieziena punkts ES finanšu jomā: 
nākamo septiņu gadu laikā ES spēs iztērēt 1,8 triljonus EUR, no kuriem 750 miljardi EUR tiks 
tērēti, lai tieši reaģētu uz Covid-19 krīzi. Mums ir uzticēti jauni un būtiski pienākumi,” sacīja 
ERP priekšsēdētājs Klaus-Heiner Lehne. “Jūs varat būt droši, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai 
turpinātu pildīt ES neatkarīga ārējā revidenta lomu, tādējādi pasargājot Eiropas nodokļu 
maksātāju intereses.” 

ES revidenti 2020. gadā ir ļoti perspektīvi gatavojušies nākotnei. Tika izstrādāta jauna stratēģija 
2021.–2025. gada periodam, kas vadīs revidentu centienus turpmākos piecus gadus. ERP darba 
programmā 2021. gadam un turpmāk ir uzskaitītas revīzijas prioritātes un sniegtas ziņas par 
73 īpašajiem ziņojumiem un apskatiem, kas tiks publicēti 2021. un 2022. gadā. Ceturtā daļa 
revīzijas uzdevumu, kas tiks uzsākti šogad, būs saistīti ar ES atbildes reakciju uz Covid-
19 pandēmiju un iniciatīvas Next Generation EU (NGEU) īstenošanu. 

 

Vispārīga informācija  

ERP ir neatkarīga ES ārējās revīzijas iestāde, kura darbojas Luksemburgā kopš 1977. gada. Palātā 
strādā apmēram 900 darbinieku. Divas trešdaļas darbinieku ir revidenti, kuri nāk no visām 
ES dalībvalstīm, un apmēram puse darbinieku ir sievietes. ERP 2020. gada budžets bija aptuveni 
152 miljoni EUR, kas ir mazāk nekā 0,1 % no ES kopējiem izdevumiem un aptuveni 1,5 % no 
ES administratīvajiem izdevumiem.  

ERP revīzijas ziņojumi, apskati un atzinumi ir svarīgs posms ES pārskatatbildības ķēdē. Tie palīdz 
Eiropas Parlamentam un Padomei uzraudzīt un kontrolēt ES politikas mērķu sasniegšanu un 
prasīt atbildību no tiem – it īpaši ikgadējās budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras 
kontekstā, – kuri atbild par ES budžeta pārvaldību.  

ERP 2020. gada darbības pārskats ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās. 

Darbības pārskatā ir sniegta izsmeļoša informācija par ERP revīzijām un publikācijām, dalībvalstīs 
un trešās valstīs veiktajām pārbaudēm, kā arī sadarbību ar galvenajām ieinteresētajām 
personām 2020. gadā. Sniegta arī svarīgākā informācija par darbiniekiem, pārvaldību un 
finansēm. 

  

Preses pārstāvjus lūdzam sazināties ar 

ERP preses birojs: press@eca.europa.eu  
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