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Preses relīze 
Luksemburgā, 2022. gada 8. novembrī 

ES revidenti plāno pārbaudīt atveseļošanu, 
enerģētiku, klimatu, drošību un vēl daudzus 
citus jautājumus 
Šodien Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir publicējusi Darba programmu 2023. gadam un turpmāk, 
kurā ir norādītas ERP revīzijas prioritātes tuvākajai nākotnei. Ir aptverts plašs jautājumu loks, 
atspoguļojot ES galvenos izaicinājumus un svarīgākos problēmjautājumus, kuru risināšana 
vajadzīga kā reakcija uz pašreizējām daudzajām krīzēm. Revidenti, kā vienmēr, pārbaudīs, vai 
ES pienācīgi izmanto nodokļu maksātāju naudu, lai sasniegtu plānotos rezultātus. 

ERP 2023. gada darba programmā ir uzskaitīti 82 temati, kas saistīti ar stratēģiskajām 
prioritārajām jomām. Piemēram, 12 revīzijas attieksies uz 800 miljardus EUR vērto pēcpandēmijas 
atveseļošanas instrumentu “NextGenerationEU” (NGEU), kas galvenokārt ietver Atveseļošanas un 
noturības mehānismu (ANM). Prioritārajā jomā “Klimata pārmaiņas, vide un dabas resursi” darba 
programmā ir paredzēta 21 revīzija, tostarp attiecībā uz energoapgādes drošību, piesārņojumu, 
dzīvnieku pārvadāšanu un ilgtspējīgu pārtikas ražošanu. ERP pievērsīsies arī ES ārējai darbībai, cita 
starpā revidējot tādus jautājumus kā palīdzību bēgļiem, militāro mobilitāti un kopējo ārpolitiku un 
drošības politiku. 

“Katrs ES un tās dalībvalstu iedzīvotājs saskaras ar sekām, ko atstājušas daudzās krīzes: globālā 
pandēmija, straujās klimata pārmaiņas un – pēdējā laikā – milzīgā enerģētikas, drošības un 
migrācijas krīze, ko izraisījis Krievijas agresijas karš pret Ukrainu,” teica ERP priekšsēdētājs 
Tony Murphy. “Tāpēc mēs kā ES neatkarīgā revīzijas iestāde pārbaudīsim, vai ES līdzekļi ir izlietoti 
pareizi, lai palīdzētu pārvarēt šo daudzo krīžu sekas.” 

Revidenti skatīs arī galvenos ES ekonomikas konkurētspējas jautājumus, tostarp akumulatoru 
ražošanu, investīcijas mākslīgajā intelektā un ūdeņraža transportēšanas attīstīšanu. Fiskālās 
politikas jomā īpaša uzmanība tiks pievērsta ES banku uzraudzībai, nodokļu konkurencei Eiropas 
Savienībā un Eiropas Stratēģisko investīciju fonda sniegumam. Tiks revidētas vēl arī daudzas citas 
ES svarīgas tēmas, sākot no lobēšanas pārredzamības ES lēmumu pieņemšanā un tiesiskuma līdz 
ceļu satiksmes drošībai un veselības aprūpes digitalizācijai. Trīs revīzijas būs veltītas krāpšanas 
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apkarošanai, kur uzmanības centrā būs ES rīcība interešu konfliktu novēršanai, ES krāpšanas 
apkarošanas stratēģija un ES pasākumi pret krāpšanu PVN jomā saistībā ar importu. 

Konteksts 

Veicot neatkarīgu, profesionālu un ietekmīgu revīzijas darbu, ERP novērtē ES darbību 
saimnieciskumu, efektivitāti, lietderību, likumību un pareizību. Palātas revīzijas ziņojumi un 
atzinumi ir būtisks elements ES pārskatatbildības ķēdē – ar šiem ziņojumiem un atzinumiem tiek 
prasīta atbildība no tiem, kuru pārziņā ir ES rīcībpolitikas un programmu īstenošana, un tie ir: 
Eiropas Komisija, citas ES struktūras un dalībvalstu pārvaldes iestādes. Ziņojumi arī palīdz 
ES iedzīvotājiem labāk izprast, kā ES un dalībvalstis risina šodienas un nākotnes problēmas. 

Darba programma 2023. gadam un turpmāk ir pieejama ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu). 
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