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Kā saņemt ES izdevumus

Maksas izdevumi:

• iepērkoties EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

• grāmatnīcās, norādot nosaukumu, izdevēju un/vai ISBN numuru;

•  tieši sazinoties ar vienu no mūsu pārdošanas punktiem. Informāciju saziņai varat 
iegūt šādā interneta adresē: http://bookshop.europa.eu vai sūtot faksu uz 
+352 2929-42758.

Bezmaksas izdevumi:

• izmantojot EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  Eiropas Komisijas pārstāvniecībās un delegācijās. Informāciju saziņai varat iegūt 
šādā interneta adresē: http://ec.europa.eu vai sūtot faksu uz +352 2929-42758.
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Kā neatkarīga ES revīzijas iestāde Revīzijas palāta sniedz ārkārtīgi nozīmīgu ieguldījumu ES finanšu 

pārvaldības uzlabošanā un pārskatatbildības un caurskatāmības veicināšanā. Palātas devums ir 

veiktās revīzijas un labais paraugs, ko tā sniedz.

2008. gadā Palāta sekmīgi paveica vairākus svarīgus uzdevumus un panāca nozīmīgu attīstību 

ES finanšu pārvaldībā, un tas ir atspoguļots šajā gada darbības pārskatā. Īpaši nozīmīgs bija 

“Ziņojums par Eiropas Revīzijas palātas starptautisko profesionālapskati”, kurā sniegts pozitīvs 

atzinums par Palātas revīzijas pārvaldības sistēmu un par tās darba neatkarīgo un objektīvo rak-

sturu.

2008. gada novembrī publicētajā Pārskatā par 2007. finanšu gadu Palāta pirmo reizi sniedza 

atzinumu bez piezīmēm attiecībā uz ES pārskatu ticamību. Tomēr, tāpat kā iepriekšējos gados, 

Palāta konstatēja pārāk augstu likumības un pareizības kļūdu līmeni lielākajai daļai izdevumu 

ES budžeta uzskaitē.

Arī 2008. gadā Palāta atzina, ka ir veikti uzlabojumi ES un dalībvalstu līmenī un ka tas turpmāk 

var nozīmīgi pilnveidot ES finanšu pārvaldību. Par to liecina divi piemēri: ES budžeta reforma, 

kurā Palāta aktīvi iesaistījās, un Komisijas publicētais paziņojums par pieļaujamā kļūdas riska 

jēdzienu.

Starptautisko attiecību jomā Palāta uzņēmās vadošu lomu, organizējot ES dalībvalstu augstāko 

revīzijas iestāžu (ARI) vadītāju Kontaktkomitejas sanāksmi par budžeta reformu un pārskatīto 

Lisabonas stratēģiju, kā arī organizējot Palātas telpās semināru par ES dalībvalstu ARI lomu sais-

tībā ar pasākumiem finanšu krīzes pārvarēšanai.

Apstākļi, kādos Palāta veic revīzijas, strauji mainās, tāpēc Palāta atzīst, ka tai jāpielāgojas un 

jāveic pārkārtojumi savā darbībā, lai varētu labāk pildīt pienākumus, kurus tai nosaka Līgums, 

PRIEKŠSĒDĒTĀJA IEVADVĀRDI

ed904083_inside_BAT.indd   4 18/05/09   14:02:54



5

un pamatuzdevumus. Nozīmīgs 2008. gadā paveiktais darbs, lai īstenotu pamatuzdevumus un 

nākotnes redzējumu, bija revīzijas stratēģijas izstrādāšana 2009.–2012. gadam. Tajā ir noteikti 

divi galvenie mērķi: palielināt Palātas veikto revīziju ietekmi un paaugstināt produktivitāti, iespē-

jami labāk izmantojot resursus. Šos mērķus Palāta ņems vērā, izstrādājot turpmākās darba prog-

rammas un veltot pūles pastāvīgai darba uzlabošanai, kā arī risinot svarīgākos jautājumus un 

pievēršoties iespējām uzlabot darbību, kā tas norādīts ziņojumā par profesionālapskati.

Palātas darbā ļoti svarīga nozīme ir Palātas kompetentajiem un uzticamajiem darbiniekiem, un 

viņi sniedz lielu ieguldījumu finanšu pārvaldības uzlabošanā, jo Palāta darbojas kā neatkarīga 

ES iedzīvotāju finansiālo interešu aizstāve. Palātas un savā vārdā vēlos viņiem visiem izteikt 

pateicību par nesavtīgo darbu un profesionalitāti iepriekšējā gada laikā. Sevišķi vēlos pateikties 

par nesavtīgo darbu mūsu iepriekšējam ģenerālsekretāram Michel Hervé, kurš aizgāja no darba 

Palātā 2008. gada beigās.

Ceru, ka Jums būs interesanti lasīt šo gada darbības pārskatu, kurš sniedz vispārēju informāciju 

par Palātu un par tās darbību 2008. gadā.

 

Vítor Manuel da Silva Caldeira

priekšsēdētājs
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PAMATUZDEVUMI, NĀKOTNES 
REDZĒJUMS UN VĒRTĪBAS

PAMATUZDEVUMI

NĀKOTNES REDZĒJUMS

VĒRTĪBAS

Eiropas Revīzijas palāta ir Eiropas Savienības iestāde, kas izveidota ar EK līgumu, lai revidētu ES fi nanses. 
Būdama ES ārējās revīzijas iestāde, Palāta sekmē ES fi nanšu labāku pārvaldību un darbojas kā neatkarīga 
ES iedzīvotāju fi nansiālo interešu aizstāve.

Neatkarīga un dinamiska Revīzijas palāta, kas pazīstama kā godprātīga un objektīva iestāde, kuru 
ciena par profesionālu, kvalitatīvu un ietekmīgu darbu un kas sniedz būtisku atbalstu ieinteresētajām 
personām, lai uzlabotu ES fi nanšu pārvaldību.

Neatkarība, godprātība 
un objektivitāte

Profesionālisms Pievienotā vērtība Izcilība un efektivitāte

Iestādes, tās locekļu 

un pārējo darbinieku 

neatkarība, godīgums un 

objektivitāte.

Adekvātu rezultātu 

sniegšana ieinteresētajām 

personām, nelūdzot 

ārējus norādījumus un 

nepakļaujoties ārējam 

spiedienam.

Augsti, parauga vērti 

standarti no visiem 

profesionālajiem aspektiem.

Iesaistīšanās publiskā 

sektora revīzijas 

pilnveidošanā ES un visā 

pasaulē.

Aktuālu un kvalitatīvu 

ziņojumu savlaicīga 

sagatavošana, pamatojoties 

uz pārdomātiem 

konstatējumiem un 

pierādījumiem, tādējādi 

palīdzot risināt ieinteresēto 

personu problēmjautājumus. 

Ziņojumi ir spēcīgs un 

autoritatīvs paudums.

Ieguldījums ES pārvaldības 

efektīvā uzlabošanā un 

ES līdzekļu pārvaldības 

pārskatatbildības vairošanā.

Uzmanības pievēršana 

katram darbiniekam, talantu 

attīstīšana un labu darba 

rezultātu atalgošana.

Efektīva komunikācija 

kolektīva stiprināšanai.

Maksimāla produktivitāte 

visos darba aspektos.
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1,2 %
7,2 %

6,7 %

45,3 %

39,6 %

PALĀTAS LOMA UN DARBS

ES BUDŽETS IR REVĪZIJAS PALĀTAS DARBA SĀKUMPUNKTS

Eiropas Savienības budžets ir aptuveni 120 miljardi EUR, kas ir apmēram 1 % no visu 27 dalīb-

valstu nacionālā kopienākuma (NKI). Salīdzinājumā ar valstu budžetiem tā ir maza daļa. Tomēr 

dažās dalībvalstīs ES līdzekļiem ir liela nozīme valsts un pašvaldību darba nodrošināšanā, un 

to kopapjoms ir līdzīgs vai identisks dažu valstu NKI. Eiropas Savienības ieņēmumus lielākoties 

veido dalībvalstu iemaksas, pamatojoties uz nacionālo kopienākumu (NKI — 65,4 %) un pama-

tojoties uz pievienotās vērtības nodokli, ko iekasē dalībvalstis (PVN — 16,9 %). Nozīmīgu daļu 

ieņēmumu veido arī muitas nodokļi un lauksaimniecības nodevas (tā dēvētie tradicionālie pašu 

resursi — 16,5 %).

Budžeta struktūra laika gaitā ir mainījusies, galvenās sastāvdaļas ir lauksaimniecība un kohēzijas 

politika (sk. 1. izcēlumu).

1. IZCĒLUMS. KAM ES TĒRĒ NAUDU?

ES budžetu finansē ar dalībvalstu iemaksām (gal-

venokārt pamatojoties uz NKI), kā arī ar muitas un 

lauksaimniecības nodokļiem. ES budžets lielā mērā 

ir virzīts citādiem mērķiem nekā valstu budžeti, ko 

daļēji var izskaidrot ar atšķirībām atbildības sadalī-

jumā. ES, piemēram, neatbild par sociālās drošības 

sistēmām, kas parasti veido lielu daļu valstu izde-

vumu.

Kopš pagājušā gadsimta 60. gadiem budžeta lielākā 

daļa ir atvēlēta lauksaimniecībai (parasti šie izde-

vumi ir tieši maksājumi lauksaimniekiem visā ES), 

taču pamazām šis īpatsvars krītas. 2009. gadā 45,3 % 

budžeta ir paredzēti dabas resursu aizsardzībai un 

apsaimniekošanai (pārsvarā lauksaimniecībai un lau-

ku attīstībai).

Kopš 80. gadiem aizvien lielāka daļa tēriņu ir kohē-

zijas politikā, kas ietver reģionālo un sociālo attīs-

tību. Te līdzfinansēts plašs klāsts projektu, sākot ar 

ceļu būvniecību Polijā līdz bezdarbnieku mācībām 

Spānijā. 2009. gadā ilgtspējīgai attīstībai virzītie 

izdevumi, kur pārsvars ir kohēzijas izdevumi, plānoti 

39,6 % apmērā no budžeta. Šajā budžeta pozīcijā 

ietilpst arī liela daļa ES līdzekļu pētniecībai.

ES izdod daudz naudas arī attīstībai un humānajai 

palīdzībai, kā arī atbalsta ES kaimiņvalstis un kandi-

dātvalstis. 6,7 % budžeta ir vajadzīgi Kopienas ies-

tāžu administrācijas finansēšanai.

Avots: Eiropas Savienības 2009. gada vispārējais 

budžets (OV L 69, 13.3.2009).

ES izdevumi

Pilsonība, brīvība, drošība un tiesiskums

Lauksaimniecība  — dabas resursu 

aizsardzība un apsaimniekošana

ES nozīme pasaules līmenī

Administrācija

Kohēzija — ilgtspējīga izaugsme
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Par budžetu lemj Padome — tātad dalībvalstu pārstāvji — un tieši ievēlētais Eiropas Parlaments. 

Budžetu veido katram gadam, bet ilgāka plānošana notiek septiņgadu shēmās. Budžeta priekšli-

kumu sagatavo Eiropas Komisija, kas atbild arī par budžeta izpildi. Nozīmīgu budžeta daļu, īpaši 

lauksaimniecības un kohēzijas izdevumus, izpilda sadarbībā ar dalībvalstīm. Noteiktās izdevumu 

shēmās valsts iestādēm var uzticēt atbildību par izdevumu stratēģijas definēšanu, galasaņēmēju 

un projektu izvēli un maksājumu veikšanu. Kopienas izdevumu īpaša iezīme ir liels tādu maksā-

jumu īpatsvars, kuriem apliecinošie dokumenti ir galasaņēmēju izdevumu deklarācijas, vai gala-

saņēmēji būtu lauksaimnieki vai projektu vadītāji visā Eiropas Savienībā.
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ES BUDŽETA IEKŠĒJĀ KONTROLE UN ĀRĒJĀ REVĪZIJA

KĀDA IR PALĀTAS LOMA?

Demokrātiskā sabiedrībā ir vajadzīga pilnīga un precīza visiem pieejama informācija, kas kalpo 

par pamatu debatēm un lēmumu pieņemšanai, lai uzlabotu finanšu pārvaldību un nodrošinātu 

pārskatatbildību. Arī ES, tāpat kā dalībvalstīm, ir savs ārējais revidents, kas neatkarīgi uzrauga 

iedzīvotāju finansiālās intereses. Eiropas Revīzijas palāta kā ES ārējais revidents pārbauda, vai ES 

līdzekļi — neatkarīgi no to izlietojuma mērķa un vietas — ir pareizi uzskaitīti un lietderīgi izlietoti 

saskaņā ar tiesību aktiem un normatīvajiem noteikumiem.

Palātas darba rezultātus ES budžeta pārvaldības uzlabošanai izmanto Parlaments, Padome un 

Komisija, kā arī dalībvalstis. Palātas darbs ir svarīgs pamats ikgadējā budžeta izpildes apstiprinā-

šanas procedūrā, kad Parlaments pēc Padomes ieteikuma lemj, vai Komisija ir pienācīgi izpildījusi 

iepriekšējā gada budžetu. Revīzijas palātai nav tiesu varas funkcijas.

Tajās budžeta jomās, kur pārvaldība ir dalīta, dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju izveido pārrau-

dzības un kontroles sistēmas, proti, iekšējo kontroli, lai nodrošinātu līdzekļu pareizu izlietojumu 

saskaņā ar noteikumiem. Tātad iekšējai kontrolei ir gan valsts dimensija, gan ES dimensija. Papil-

dus Palātas veiktajam darbam arī daudzas valstu revīzijas iestādes revidē ES līdzekļus, ko pār-

valda un tērē valsts vai pašvaldību iestādes.

ES līmenis

Dalībvalstu

līmenis

Iekšējā kontrole Ārējā revīzija

Komisija
(ĢD, Iekšējais 
revīzijas dienests)

Eiropas 
Revīzijas palāta

Dalībvalstu  
īstenošanas 
iestādes

Dalībvalstu 
revīzijas iestādes
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KĀDAS REVĪZIJAS PALĀTA VEIC?

Palāta veic trīs veidu revīzijas1: finanšu, atbilstības un lietderības revīzijas. Tajās tiek rastas atbil-

des uz šādiem trim jautājumiem:

Vai finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu priekšstatu par konkrētā gada • 

finanšu stāvokli, rezultātiem un naudas plūsmu saskaņā ar attiecīgajiem finanšu pārskatu 

sagatavošanas noteikumiem? (Finanšu revīzija)

Vai darījumi visos būtiskajos aspektos atbilst attiecīgajiem tiesību aktiem un normatīvajiem • 

noteikumiem? (Atbilstības revīzija)

Vai finanšu pārvaldība ir pareiza, t. i., vai tiek izmantots pēc iespējas mazāk līdzekļu (ekono-• 

miskums), vai rezultātus sasniedz ar minimāliem resursiem (produktivitāte) un vai ir sasniegti 

mērķi (efektivitāte)? (Lietderības revīzija)

1 Sīkāka informācija par Palātas metodoloģiju pieejama Palātas tīmekļa vietnē ievietotajās rokasgrāmatās 

(www.eca.europa.eu).

2 Šo deklarāciju jeb atzinumu par pārskatu ticamību un pakārtoto darījumu likumību un pareizību izstrādā saskaņā ar EK 

dibināšanas līgumu. Ticamības deklarācijas izpratnē pakārtotie darījumi parasti ir ES budžeta maksājumi galasaņēmējiem. 

Šo deklarāciju bieži apzīmē ar franču valodas akronīmu DAS (“déclaration d’assurance”). Atšķirībā no dalībvalstīs pieņemtās 

prakses Palāta sniedz šādu deklarāciju par visu ES budžetu.

KĀ PALĀTA ATSKAITĀS PAR VEIKTAJĀM REVĪZIJĀM?

Palātas revīzijas darba rezultāti ir atspoguļoti šāda veida pārskatos un ziņojumos:

Finanšu gadu pārskati. Tajos ir sniegti finanšu revīzijas rezultāti, kas izklāstīti ticamības deklarā-

cijā, kura attiecas uz vispārējo budžetu2 un Eiropas Attīstības fondiem3. Šos abus pārskatus kopā 

publicē novembrī.

Īpašie gada ziņojumi atspoguļo Kopienas aģentūru un struktūru finanšu revīzijas rezultātus.

Īpašie ziņojumi iepazīstina ar lietderības un atbilstības revīziju rezultātiem. Tos publicē visu 

gadu.

Turklāt Palātai lūdz atzinumus par jauniem vai atjaunināmiem tiesību aktiem, kuriem ir finansiāla 

ietekme.
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KĀ PALĀTA VEIC REVĪZIJU?

Palāta ES pārskatus revidē saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem (ISA), ko piemēro 

sabiedriskajā un privātajā sektorā. Taču starptautiskie standarti pietiekami neaptver tāda veida 

atbilstības revīziju, kādu veic Palāta. Palāta aktīvi piedalās starptautisko standartu pilnveidošanā, 

par ko atbild standartizācijas iestādes (INTOSAI un IFAC4). Šajā procesā piedalās arī valstu revīzijas 

iestādes.

Lai sniegtu pārliecību par to, ka maksājumi atbilst tiesību un citiem normatīviem aktiem, Palāta 

balstās uz divu veidu pārbaudēm: pirmkārt, tā pārbauda pārraudzības un kontroles sistēmas, 

kuru mērķis ir novērst vai atklāt un labot likumības un pareizības kļūdas, un, otrkārt, tā pārbauda 

darījumu (maksājumu) paraugu (sk. 2. izcēlumu). Ja pēc sistēmu pārbaudes tiek secināts, ka tās 

ir uzticamas, tad Palātai ir jārevidē mazāk darījumu, lai iegūtu derīgu secinājumu par to likumību 

un pareizību. Palātas secinājumu pamatošanai tiek izmantoti arī citi avoti, piemēram, citu revi-

dentu darbs.

Lietderības revīzijā Palāta izmanto dažādas revīzijas metodes, lai vērtētu pārvaldības un uzrau-

dzības sistēmas un informāciju par darba izpildi salīdzinājumā ar tiesību aktos noteiktajiem kritē-

rijiem un pareizas finanšu pārvaldības principiem.

Izvēloties, kuras lietderības revīzijas veikt, Palātas cenšas izraudzīties tādas revīzijas tēmas, kuras 

varētu dot lielu ietekmi, t. i., pēc iespējas labāk apzināt, kā varētu uzlabot ES tēriņu ekonomis-

kumu, produktivitāti un efektivitāti.

3  Eiropas Attīstības fondi (EAF) ir izveidoti pēc starptautisku konvenciju vai nolīgumu noslēgšanas starp Eiropas Kopienu un 

tās dalībvalstīm un noteiktām Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm (ĀKK), kā arī ar Padomes lēmumiem par 

aizjūras zemju un teritoriju asociāciju. Komisija pārvalda lielāko daļu izdevumu, kas attiecas uz ĀKK valstīm, daļēji ar Europe-

Aid biroja palīdzību (skatīt politikas jomu grupu “Ārējās attiecības, attīstība un paplašināšanās”) un daļēji ar saņēmējās valstīs 

esošo Komisijas pārstāvniecību palīdzību. EAF ieguldījumu instrumentu pārvalda Eiropas Investīciju banka (EIB), un tā revi-

dēšana neietilpst Palātas pilnvarās.

4 INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions) — Starptautiskā Augstāko revīzijas iestāžu organizācija un 

IFAC (International Federation of Accountants) — Starptautiskā Grāmatvežu federācija.
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Palātai nav tik daudz resursu, lai sīki revidētu visus 

darījumus, ko finansē no ES budžeta. Ticamības 

deklarācijas vajadzībām Palāta izmanto statistiskus 

paraugu atlases paņēmienus, tādējādi gūstot rezul-

tātus, kurus vēlāk var attiecināt uz visu datu kopu. 

Tas nozīmē, ka nejaušas atlases kārtībā sīkākai pār-

baudei izraugās reprezentatīvu paraugu ar pakārto-

tiem darījumiem visās ES budžeta jomās, piemēram, 

lauksaimniecībā. Palāta izseko šiem darījumiem līdz 

atbalsta galasaņēmējam, kurš var būt, piemēram, 

konkrēts lauksaimnieks Francijā. Tad Palāta veic pār-

baudi uz vietas, teiksim, pārmēra saimniecības pla-

tību, lai atbalsta pieprasījumā deklarēto salīdzinātu 

ar realitāti.

Tā kā Palātas paraugi ir statistiski, tad to rezultātus 

var attiecināt uz visu datu kopu, t. i., uz konkrētu 

ieņēmumu vai izdevumu jomu, un kopā ar informā-

ciju, kas iegūta sistēmu novērtēšanā, šos rezultātus 

izmanto par pamatu vispārējam revīzijas atzinu-

mam. Lai noteiktu, kāda veida atzinums sniedzams, 

Palāta salīdzina statistisko paraugu pārbaužu rezul-

tātus ar robežlielumu, ko tā uzskata par pieņemamu 

(būtiskuma slieksni).

2. IZCĒLUMS. ES BUDŽETA MAKSĀJUMU PĀRBAUDE UZ VIETAS

Datu kopa, kas ietver visus lauksaimniecības maksājumus

Reprezentatīva parauga 

izraudzīšanās nejaušas atlases kārtībā 

Maksājums lauku 

saimniecībai Francijā 
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PĀRVALDĪBA UN ORGANIZĀCIJA

PALĀTAS UZBŪVE

Revīzijas palātas kolēģijā ir 27 locekļi, pa vienam no katras dalībvalsts. Kolēģija apstiprina visus 

revīzijas pārskatus, ziņojumus un atzinumus, kā arī pieņem lēmumus par Palātas organizāciju un 

administrāciju.

Palātas pamatstruktūru veido piecas revīzijas grupas, kuru vadīšanai ir norīkoti iestādes locekļi. 

Kā var redzēt iestādes struktūrshēmā (sk. 17. lpp.), ir četras tematiskas revīzijas grupas, kas strādā 

ar dažādām budžeta jomām (Dabas resursu aizsardzība un apsaimniekošana; Struktūrpolitika, 

transports, pētniecība un enerģētika; Ārējās darbības; Ieņēmumi, banku darbība, administratīvie 

izdevumi, Kopienas iestādes un struktūras un iekšējā nozaru politika).

Piektā revīzijas grupa ir tā dēvētā CEAD grupa (koordinēšana, komunikācija, vērtēšana, kvalitātes 

nodrošināšana un attīstība), kas atbild par tādiem “horizontāliem” jautājumiem kā ticamības dek-

larācijas izstrādes koordinēšana, kvalitātes nodrošināšana, Palātas revīzijas metodoloģijas piln-

veidošana un informācijas izplatīšana par Palātas darba procesiem un rezultātiem.

Katru grupu vada vecākais loceklis, kuru no sava vidus uz diviem gadiem ievēl grupas locekļi.

Administratīvā komiteja, kurā ir locekļi no visām revīzijas grupām, sagatavo administratīvus jau-

tājumus, kuru risināšanai vajadzīgs oficiāls Palātas lēmums.
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LOCEKĻI

Palātas locekļus, kuru amatiem kandidātus izvirza katra dalībvalsts, uz sešiem gadiem ieceļ 

Padome, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu. Locekļus var iecelt atkārtoti. Viņi pilda pienāku-

mus pilnīgi neatkarīgi un Eiropas Savienības vispārējās interesēs.

Papildus darbam kolēģijā, kur locekļi pieņem galīgos lēmumus par revīzijām un atzinumiem, kā 

arī par plašākiem stratēģiskiem un administratīviem jautājumiem, katrs loceklis atbild par tieši 

viņam uzticētiem pienākumiem, galvenokārt revīzijas jomā. Praktisko revīzijas darbu veic nodaļu 

revidenti, bet atbildīgais loceklis ar sava biroja palīdzību darbu koordinē un sniedz informāciju 

par ziņojumiem revīzijas grupas un Palātas līmenī, kā arī — kad ziņojums pieņemts — Eiropas 

Parlamentam, Padomei un citām ieinteresētajām personām.

2008. gada 1. janvārī trīs locekļus viņu pilnvaru termiņa beigās nomainīja Michel Cretin (Fran-

cija), Harald Noack (Vācija) un Henri Grethen (Luksemburga). Četru locekļu pilnvaru termiņu — 

David Bostock (Apvienotā Karaliste), Hubert Weber (Austrija), Ioannis Sarmas (Grieķija) un  Maarten 

B. Engwirda (Nīderlande) — Padome pagarināja vēl uz sešiem gadiem.

PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Eiropas Revīzijas palātu vada priekšsēdētājs, ko no sava vidus uz trim gadiem ievēl locekļi. Priekš-

sēdētāju var ievēlēt atkārtoti. Viņa loma ir primus inter pares — pirmais starp vienlīdzīgiem. Priekš-

sēdētājs vada Palātas sēdes, nodrošina Palātas lēmumu īstenošanu un iestādes un tās darbības 

pareizu vadīšanu.

Priekšsēdētājs pārstāv Palātu ārējās attiecībās, cita starpā ar ES budžeta izpildes apstiprinātāj-

iestādi, pārējām ES iestādēm un dalībvalstu un citu ES līdzekļu saņēmējvalstu augstākajām revī-

zijas iestādēm.

2008. gada 16. janvārī par Eiropas Revīzijas palātas 10. priekšsēdētāju ievēlēja Palātas locekli no 

Portugāles Vítor Manuel da Silva Caldeira.
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ĢENERĀLSEKRETĀRS

Ģenerālsekretārs ir iestādes galvenā amatpersona, kuru Palāta ieceļ uz sešiem gadiem. Viņu 

var iecelt atkārtoti. Ģenerālsekretārs atbild par Palātas personāla un administrācijas vadīšanu, 

tostarp par Profesionālo mācību daļu un Tulkošanas direkciju, kurā ir atsevišķas nodaļas katrai no 

oficiālajām valodām (22 pēc skaita), izņemot īru valodu. Ģenerālsekretārs atbild arī par Palātas 

sekretariātu.

Iepriekšējais ģenerālsekretārs Michel Hervé beidza darbu Palātā 2008. gada 31. oktobrī. 2008. gada 

9. oktobrī John Speed tika iecelts par ģenerālsekretāra pienākumu izpildītāju.

2009. gada 10. martā Palāta iecēla par ģenerālsekretāru Eduardo Ruiz García, kura pilnvaras sākās 

tajā pašā dienā.

PERSONĀLS 

Eiropas Revīzijas palātā saskaņā ar 2008. gada budžetu ir piešķirtas 858 amata vietas (2008. gada 

31. decembra dati). Palātas revidentiem ir bijušas dažādas profesionālās karjeras un pieredze 

gan publiskajā, gan privātajā sektorā tādās jomās kā grāmatvedība, finanšu pārvaldība, iekšējā 

un ārējā revīzija, tieslietas un ekonomika. Palāta, tāpat kā pārējās ES iestādes, pieņem darbā un 

nodarbina visu dalībvalstu pilsoņus saskaņā ar Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumiem.
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EIROPAS REVĪZIJAS
PALĀTA 2009. GADĀ

Michel
CRETIN (FR)

Irena 
PETRUŠKEVIČIENĖ (LT)

Igors
LUDBORŽS (LV)

Jan
KINŠT (CZ)

Massimo
VARI (IT)

Olavi
ALA-NISSILÄ (FI)

Harald 
NOACK (DE)

Henri 
GRETHEN (LU)

Ovidiu
ISPIR (RO)

Nadejda 
SANDOLOVA (BG)

Morten Louis 
LEVYSOHN (DK)

Ioannis
SARMAS (EL)

Gejza Zsolt 
HALÁSZ (HU)

Július
MOLNÁR (SK)

Vojko Anton 
ANTONČIČ (SI)

Jacek 
UCZKIEWICZ (PL)

Josef 
BONNICI (MT)

Kersti
KALJULAID (ET)

Kikis
KAZAMIAS (CY)

Karel
PINXTEN (BE)

Lars
HEIKENSTEN (SE)

Maarten B. 
ENGWIRDA (NL)

Máire 
GEOGHEGAN-QUINN (IE)

Hubert 
WEBER (AT)

David
BOSTOCK (UK)

Juan
RAMALLO MASSANET (ES)

Priekšsēdētājs

Vítor Manuel 
da SILVA CALDEIRA (PT)
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ELGF — Finanšu revīzija

ELFLA — Finanšu revīzija

Lietderības revīzija — A nodaļa

Lietderības revīzija — B nodaļa

Lietderības revīzija — C nodaļa

Zivsaimniecība, vide, veselība

Struktūrpolitika — fi nanšu revīzija

Struktūrpolitika — lietderības revīzija

Transports, pētniecība un enerģētika — 
fi nanšu revīzija

Transports, pētniecība un enerģētika — 
lietderības revīzija

I REVĪZIJAS GRUPA 
DABAS RESURSU AIZSARDZĪBA UN 
APSAIMNIEKOŠANA

Gejza Zsolt HALÁSZ, vecākais loceklis
Július MOLNÁR
Olavi ALA-NISSILÄ
Hubert WEBER
Kikis KAZAMIAS
Michel CRETIN

II REVĪZIJAS GRUPA
STRUKTŪRPOLITIKA, TRANSPORTS, 
PĒTNIECĪBA UN ENERĢĒTIKA

David BOSTOCK, vecākais loceklis
Massimo VARI
Harald NOACK
Kersti KALJULAID
Ovidiu ISPIR
Henri GRETHEN

PRIEKŠSĒDĒTĀJA 
BIROJS

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

priekšsēdētājs

Palātas darbības pārraudzība 

Attiecības ar Kopienas iestādēm 

Attiecības ar augstākajām revīzijas 
iestādēm un starptautiskajām 
revīzijas organizācijām 

Juridiskie jautājumi 

Iekšējā revīzija

Sadarbība attīstības jomā (ES vispārējais 
budžets)

Pirmspievienošanās un kaimiņattiecību 
politika

Eiropas Attīstības fondi (Āfrikas, Karību 
jūras un Klusā okeāna valstis)

Revīzijas metodoloģija un atbalsts

Kvalitātes kontrole

Komunikācija un ziņojumi

Revīzijas pārraudzība un atbalsts fi nanšu 
un atbilstības revīzijai 

Pārskatu un vadības apliecinājumu 
ticamība

Eiropas Savienības ieņēmumi

Eiropas Savienības iestāžu administratīvie 
izdevumi

Eiropas Savienības iekšējā nozaru politika

Aizņēmumi, aizdevumi un banku darbība

Kopienas aģentūras un citas 
decentralizētas struktūras

III REVĪZIJAS GRUPA
ĀRĒJĀS DARBĪBAS

Maarten B. ENGWIRDA, vecākais loceklis
Jacek UCZKIEWICZ
Karel PINXTEN
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Jan KINŠT

CEAD GRUPA
KOORDINĒŠANA, KOMUNIKĀCIJA, VĒRTĒŠANA, 
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA UN ATTĪSTĪBA

Josef BONNICI
par DAS atbildīgais vecākais loceklis
Vojko Anton ANTONČIČ
par Revīzijas metodoloģijas un ziņojumu 
daļu (ADAR) atbildīgais loceklis
Lars HEIKENSTEN
par komunikāciju atbildīgais loceklis
Olavi ALA-NISSILÄ (I RG)
Kersti KALJULAID (II RG)
Jacek UCZKIEWICZ (III RG)
Morten Louis LEVYSOHN (IV RG)

IV REVĪZIJAS GRUPA 
IEŅĒMUMI, BANKU DARBĪBA, ADMINISTRATĪVIE 
IZDEVUMI, KOPIENAS IESTĀDES UN STRUKTŪRAS 
UN IEKŠĒJĀ NOZARU POLITIKA

Irena PETRUŠKEVIČIENĖ, vecākais loceklis
Ioannis SARMAS
Juan RAMALLO MASSANET
Morten Louis LEVYSOHN
Igors LUDBORŽS
Nadejda SANDOLOVA

Personāls 

Informātika un telekomunikācijas 

Finanses un administrācija 

Tulkošana

ĢENERĀL 
SEKRETARIĀTS

Eduardo RUIZ GARCÍA
ģenerālsekretārs
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REVĪZIJAS PĀRSKATI, ZIŅOJUMI 
UN ATZINUMI5

PĀRSKATI PAR 2007. FINANŠU GADU 

GADA PĀRSKATS PAR ES BUDŽETA IZPILDI

Pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo ES finanšu stāvokli un darbību rezultātus. 

Piezīmes, kas ietvertas ziņojumā par 2006. gada finanšu pārskatu ticamību, vairs nav aktuālas 

2007. gadā, jo ir veikti uzlabojumi.

Palāta sniedz atzinumu bez piezīmēm par darījumu likumību un pareizību dažās jomās, piemē-

ram, par Eiropas Savienības administratīvajiem izdevumiem. Tomēr par lielāko izdevumu daļu 

Palāta nevar sniegt atzinumu bez piezīmēm. Lai gan maksājumi, ko Palāta pārbauda, lielākoties 

tiek veikti atbilstoši noteikumiem, Palāta tomēr vēl arvien konstatē, ka maksājumos galasaņēmē-

jiem, piemēram, lauksaimniekiem un projektu iniciatoriem, kuri pārvalda ES finansētus projektus, 

ir pārāk augsts kļūdu līmenis. Palāta lēš, ka minētajās politikas jomu grupās kļūdu līmenis ir no 

2 % līdz 5 %, izņemot kohēzijas politiku, kur tas ir 11 %. Aplēstais kļūdu koeficients dažās izde-

vumu jomās, proti, tajās, kuras iepriekšējos gados ietilpa budžeta kategorijās “Iekšējā nozaru 

politika” un “Ārējās darbības”, ir samazinājies, tomēr nepietiekami, lai ietekmētu kopainu.

Šāds rezultāts nenozīmē, ka neatbilstību noteikumiem ir izraisījusi krāpšana vai ka vairākums 

darījumu šajās jomās ir nelikumīgi un/vai nepareizi.

STĀVOKLIS DAŽĀS JOMĀS 

Palāta veica darījumu reprezentatīvo paraugu pārbaudes, un to rezultāti liecināja, ka trijās 

jomās — administratīvajos un citos izdevumos, ekonomikā un finansēs, kā arī ieņēmumos — lēs-

tais kļūdu līmenis ir zems.

Jomai, kurai atvelēti vislielākie ES izdevumi, proti, lauksaimniecībai un dabas resursiem, aplēstais 

caurmēra kļūdu līmenis vēl arvien ir būtisks. Izdevumos, kas saistīti ar lauku attīstību, ir nepro-

porcionāli daudz kļūdu attiecībā pret kopējo kļūdu koeficientu, jo šajā jomā bieži vien ir sarežģīti 

noteikumi. Palātas aplēses liecina, ka Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) izdevu-

mos kļūdu koeficienta vērtība ir nedaudz zem 2 % būtiskuma sliekšņa.

Tāpat kā iepriekšējos gados, kļūdas visvairāk skar kohēzijas politiku, kurai atvēl vairāk nekā vienu 

trešdaļu budžeta. Saskaņā ar aplēsi, ko Palāta ieguva no parauga, vismaz 11 % no kopējās atlīdzi-

nātās summas nebūtu bijis jāatlīdzina.

5 Šīs iedaļas mērķis ir īsumā aprakstīt Palātas pārskatus, ziņojumus un atzinumus, nevis izklāstīt to saturu. Lasītāji ir laipni 

aicināti skatīt Palātas pieņemto dokumentu pilnu tekstu Palātas tīmekļa vietnē (www.eca.europa.eu).
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TURPMĀKĀ VIRZĪBA  PĀRRAUDZĪBAS UN KONTROLES UZLABOŠANA

Augstais kļūdu līmenis tādās jomās kā kohēzija daļēji izskaidrojams ar objektīvo risku, proti, dau-

dzi potenciālie saņēmēji iesniedz pieteikumus ES finansējumam saskaņā ar sarežģītiem tiesību 

aktiem un noteikumiem. Konstatētās problēmas ļoti ietekmēja arī trūkumi sistēmu koncepcijā 

un darbībā.

Vairākumā ES finansēto programmu ir paredzēti koriģējoši pasākumi, lai varētu izlabot konsta-

tētās kļūdas vairāku gadu ilgā periodā. Tomēr trūkst informācijas par šo pasākumu ietekmi. Tas 

nozīmē, ka nav iespējams secināt, vai šie pasākumi efektīvi samazina nelikumīgu un/vai nepa-

reizu izdevumu īpatsvaru.

Kopš 2000. gada Komisija strādā pie reformu programmas, lai uzlabotu ES budžeta pārvaldību, 

un 2006. gadā šim nolūkam ir izstrādājusi rīcības plānu. Līdz 2007. gada beigām Komisija bija 

ieviesusi divas trešdaļas no šajā plānā noteiktajiem apakšpasākumiem. Tomēr vēl ir par agru 

spriest par šo pasākumu ietekmi.

Uzlabotas augstākā līmeņa pārbaudes, tādas kā Komisijas īstenotā dalībvalstīs ieviesto kontroles 

sistēmu pārraudzība, tomēr nespēj kompensēt nepietiekamas pārbaudes zemākā līmenī, piemē-

ram, pārbaudes uz vietas. Tomēr ieguvumi, ko varētu sniegt biežākas pārbaudes uz vietas, jāsa-

mēro ar to veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem. Palāta iesaka ES politikas lēmējiestādēm 

definēt, kāds būtu pieņemams kļūdu riska līmenis.

Lai samazinātu kļūdu līmeni ES maksājumos, Palāta iesaka vienkāršot noteikumus un tiesību 

aktus, racionalizēt iekšējās kontroles mehānismus, kā arī uzlabot uzraudzību un ziņojumu saga-

tavošanu.

ed904083_inside_BAT.indd   19 18/05/09   14:03:18



20

Šajā tabulā ir attēlots pārraudzības un kontroles sis-

tēmu kopvērtējums, kāds tas sniegts 2007. gada pār-

skata atsevišķās nodaļās, kā arī dots ieskats par darī-

jumu reprezentatīvo paraugu pārbaužu rezultātiem. 

Sistēmas novērtē kā “daļēji apmierinošas”, ja daži 

kontroles elementi darbojas pienācīgi, bet citi ne, 

un tātad visumā sistēma varētu neierobežot pakār-

toto darījumu kļūdas līdz pieņemamam līmenim.

3. IZCĒLUMS. KOPSAVILKUMS PAR PAKĀRTOTO DARĪJUMU LIKUMĪBU UN PAREIZĪBU KATRĀ 

IZDEVUMU JOMĀ

2007. gada pārskata īpašais 
izvērtējums Sistēmu novērtējums Kļūdu koefi cienta amplitūda

Kohēzija: 42 miljardi EUR

Lauksaimniecība un dabas resursi: 

51 miljards EUR

Ārējais atbalsts, attīstība un 

paplašināšanās: 6 miljardi EUR

Pētniecība, enerģētika un transports: 

4,5 miljardi EUR

Izglītība un pilsoniskums: 

1,5 miljardi EUR

Administratīvie un citi izdevumi: 

8 miljardi EUR

Ekonomika un fi nanses: 

0,5 miljardi EUR

Ieņēmumi

Pārraudzības un kontroles 

sistēmu novērtējums
Efektīvas Daļēji efektīvas Neefektīvas

Kļūdu līmeņa (KL) amplitūda
KL < 2 % (zem 

būtiskuma sliekšņa)
2 %< KL < 5 % KL > 5 %
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REVĪZIJAS ATZINUMS PAR 2007. GADU ATTIECĪBĀ UZ EAF

Eiropas Attīstības fondu (EAF) pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo EAF finanšu 

stāvokli un darbību rezultātus. Piezīmes atzinumā par EAF darījumu likumību un pareizību attie-

cas uz maksājumiem.

ĪPAŠIE GADA ZIŅOJUMI 

2008. gadā Palāta pieņēma 28 īpašos gada ziņojumus par Eiropas aģentūrām un citām decentra-

lizētajām struktūrām.

4. IZCĒLUMS. REVĪZIJAS ATZINUMU SKAIDROJUMS

Revidenti var sniegt šādus atzinumus:

atzinums bez piezīmēm jeb pozitīvs atzinums• , 

ja ir pierādījumi, ka pārskati ir ticami vai ka 

pakārtotie darījumi, t. i., maksājumi, ir likumīgi 

un pareizi visos būtiskajos aspektos;

negatīvs atzinums• , ja pakārtotajos darījumos ir 

būtisks un plaši sastopams kļūdu līmenis vai ja 

pārskati nav ticami;

revidenti atsakās sniegt atzinumu• , ja viņiem 

nav bijis iespējams iegūt pietiekamus un atbils-

tošus revīzijas pierādījumus, ar kuriem pama-

tot atzinumu, un ja iespējamā ietekme ir gan 

būtiska, gan izplatīta;

atzinums ar piezīmi• , ja nav iespējams sniegt 

atzinumu bez piezīmes, bet domstarpību vai 

tvēruma ierobežojuma ietekme nav tik būtiska 

vai izplatīta, lai sniegtu negatīvu atzinumu vai 

atteiktos sniegt atzinumu.
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2008. GADĀ PUBLICĒTIE ĪPAŠIE ZIŅOJUMI

Palāta 2008. gadā pavisam publicēja divpadsmit īpašos ziņojumus. Lai ziņojumus būtu vieglāk 

lasīt un uztvert, Palāta nolēma tos publicēt jaunā formātā un padarīt pieejamus Palātas tīmekļa 

vietnē (www.eca.europa.eu), bet Oficiālajā Vēstnesī ievietot paziņojumu par publikāciju. Tāpat kā 

iepriekšējos gados, šajos ziņojumos aplūkoti finanšu pārvaldības jautājumi daudzās un dažādās 

jomās, sākot ar Eiropas Savienības Solidaritātes fonda efektivitāti (Īpašais ziņojums Nr. 3/2008) 

un beidzot ar Eiropas Savienības atbalstu labības intervences krājumu glabāšanas darbībām (Īpa-

šais ziņojums Nr. 11/2008).

Revīziju laikā Palāta konstatē dažāda veida problēmas, kuras izraisa atšķirīgas sekas, un sniedz 

ieteikumus, lai uzlabotu finanšu pārvaldību, efektivitāti un produktivitāti.

Palāta pēc saviem ieskatiem izvēlas un plāno lietderības revīzijas; to sagatavošanā tā pamatojas 

uz tādiem kritērijiem kā riska analīze, iespējas panākt uzlabojumus un sabiedrības interese. Šīs 

revīzijas ir sarežģītas un detalizētas, tāpēc parasti to pabeigšanai vajadzīgs vairāk nekā gads.

2008. gadā publicētajos īpašajos ziņojumos Palāta attiecīgajās politikas jomās pievērsās turpmāk 

uzskaitītajiem jautājumiem.

Dabas resursu aizsardzība un apsaimniekošana

Vai dalībvalstīm, kuras pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gadā, piena kvotu noteikšanas • 

procesa laikā tika laikus izstrādātas darboties spējīgas pārvaldes un kontroles sistēmas, kas 

nodrošināja pienācīgu struktūru izveidi, lai piemērotu ES kvotu sistēmu (Īpašais ziņojums 

Nr. 4/2008).

Vai lauksaimniecībā ieviestā savstarpējās atbilstības nosacījuma mērķi, kas formulēti saskaņā • 

ar jauno kopējo lauksaimniecības politiku, kura nosaka pienākumu ievērot zināmus notei-

kumus attiecībā uz vidi, pārtikas nekaitīgumu, dzīvnieku un augu veselību, kā arī dzīvnieku 

labturību, bija konkrēti, izmērāmi, atbilstīgi un reāli izpildāmi un vai tie ir veicinājuši lauk-

saimniecības prakses maiņu (Īpašais ziņojums Nr. 8/2008).

Vai ES atbalsts labības intervences krājumu glabāšanas darbībām, kura mērķis ir stabilizēt • 

attiecīgos tirgus un nodrošināt pienācīgu dzīves līmeni lauksaimniecībā nodarbinātajiem 

iedzīvotājiem, tika īstenots ekonomiski (Īpašais ziņojums Nr. 11/2008).
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Struktūrpolitika, transports, pētniecība un enerģētika

Vai Komisija adekvāti sagatavo Kopienas finansējumu Kohēzijas fonda lielajiem projektiem • 

un vai lielo projektu ex post novērtēšana dod rezultātus, kas noder turpmāku lēmumu pie-

ņemšanā (Īpašais ziņojums Nr. 1/2008).

Vai Eiropas Savienības Solidaritātes fonds ir sasniedzis mērķi ātri, efektīvi un elastīgi reaģēt • 

uz to dalībvalstu lūgumu pēc atbalsta, kurās notikušas dabas katastrofas (Īpašais ziņojums 

Nr. 3/2008).

Vai Komisija pienācīgi plānoja, uzraudzīja un vērtēja programmu “Saprātīga enerģija Eiropai” • 

(tā paredzēta energoefektivitātes veicināšanai, atjaunīgo enerģijas avotu izmantošanai un 

enerģijas dažādošanai) un vai izpildaģentūra, kura īsteno šo programmu, ir uzlabojusi tās 

pārvaldību (Īpašais ziņojums Nr. 7/2008).

Vai • ISPA (pirmspievienošanās struktūrpolitikas programma kā viena no programmām, ar kuras 

palīdzību Centrāleiropas un Austrumeiropas kandidātvalstīm no 2000. līdz 2006. gadam palī-

dzēja sagatavot pievienošanos ES) darbību pamatā bija saskanīga stratēģija un vai tās bija 

pietiekami sagatavotas. Palāta turklāt vērtēja, vai projektus īstenoja saskaņā ar plānu un vai 

tie veicināja saņēmējvalstu atbilstību ES vides direktīvām un uzlaboja Eiropas transporta tīklu 

TEN-T (Īpašais ziņojums Nr. 12/2008).
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Ārējās darbības

Vai Komisija atbilstoši noskaidroja orkāna • Mitch un cunami izraisīto katastrofu skarto val-

stu rehabilitācijas vajadzības un vai atbalstu īstenoja savlaicīgi un efektīvi (Īpašais ziņojums 

Nr. 6/2008).

Vai ES atbalsts Baltkrievijai, Moldovai un Ukrainai, kuras kļuva par ES tiešajām kaimiņvalstīm • 

pēc 2004. un 2007. gada paplašināšanās kārtām, ir uzlabojis šo valstu resursus tādās jomās 

kā robežkontrole, migrācijas/patvēruma pārvaldība, cīņa pret organizēto noziedzību, kā arī 

tiesu vara un laba pārvaldība. Palāta vērtēja arī potenciāli nepietiekamu rezultātu iemeslus 

un to, kādā mērā Komisija īsteno darbības, kas ļauj ņemt vērā gūtās atziņas, lai turpinātu palī-

dzību šajā jomā (Īpašais ziņojums Nr. 9/2008).

Vai ir bijusi efektīva EK palīdzība, lai veicinātu veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanos • 

Subsahāras Āfrikā (saskaņā ar EK apņemšanos samazināt nabadzību un Tūkstošgades attīs-

tības mērķiem). Palāta novērtēja, vai veselības aprūpei piešķirtie finanšu resursi un cilvēkre-

sursi atbilda ES politikas saistībām, vai Komisija ir kāpinājusi šīs palīdzības īstenošanu un vai 

Komisija ir efektīvi izmantojusi dažādus instrumentus, lai atbalstītu veselības aprūpes nozari 

(Īpašais ziņojums Nr. 10/2008).

Ieņēmumi, banku darbība, administratīvie izdevumi, Kopienas iestādes un struktūras un 

iekšējā nozaru politika

Vai efektīvi pārvaldīja (respektīvi, vai piemēroja tiesību normas) saistošo izziņu par tarifu (• BTI). 

Šī izziņa sekmē muitas politikas vienotu īstenošanu un nodrošina muitas nodokļa pareizu pie-

mērošanu (Īpašais ziņojums Nr. 2/2008).

Vai Eiropas tā sauktās regulatīvās aģentūras spēja īstenot ES lielās administratīvās un finanšu • 

reformas, kuras orientētas uz rezultātu sasniegšanu. Palāta vērtēja, vai aģentūras savas darbī-

bas plānoja adekvāti, vai tās bija ieviesušas pienācīgus instrumentus šo darbību uzraudzībai 

un vai par tām sagatavoja atbilstīgus pārskatus un vai izvērtēja rezultātus (Īpašais ziņojums 

Nr. 5/2008).
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2008. GADĀ PUBLICĒTIE ĪPAŠIE ZIŅOJUMI6

1/2008  Par procedūrām, ko piemēroja 1994.–1999. gada un 2000.–2006. gada lielo ieguldījumu 

projektu ex ante un ex post vērtēšanā, OV C 81, 1.4.2008.

2/2008  Par saistošo izziņu par tarifu (BTI), OV C 103, 24.4.2008. 

3/2008  Eiropas Savienības Solidaritātes fonds: cik tas ir ātrs, efektīvs un elastīgs? OV C 153, 18.6.2008. 

4/2008  Par piena kvotu ieviešanu dalībvalstīs, kuras pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 

1. maijā, OV C 185, 22.7.2008. 

5/2008  Par rezultātu sasniegšanu Eiropas Savienības aģentūrās

6/2008  Par Eiropas Komisijas sniegto rehabilitācijas atbalstu pēc cunami un orkāna Mitch

7/2008  Saprātīgas enerģijas programma 2003.–2006. gadam

8/2008  Vai savstarpējā atbilstība ir efektīvs nosacījums?

9/2008  ES atbalsta efektivitāte brīvības, drošības un tiesiskuma jomā Baltkrievijā, Moldovā un Ukrainā

10/2008  Eiropas Kopienas sniegtais atbalsts veselības aprūpes pakalpojumu attīstībai Subsahāras 

Āfrikā

11/2008  Eiropas Savienības atbalsta pārvaldība saistībā ar labības intervences krājumu glabāšanas 

darbībām

12/2008  Pirmspievienošanās struktūrpolitikas programma (ISPA) 2000.–2006. gadā

6 Īpašie ziņojumi ir pieejami Palātas tīmekļa vietnē vai arī tos var saņemt, ja EU-Bookshop vietnē aizpilda elektronisku pasūtī-

juma veidlapu.
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2008. GADĀ PUBLICĒTIE ATZINUMI

Palāta veicina ES līdzekļu finanšu pārvaldības uzlabošanu arī ar atzinumiem par priekšlikumiem 

vai jautājumiem finanšu pārvaldības jomā. Atzinumus obligāti sagatavo tad, ja tiek pieņemti tie-

sību akti finanšu jomā7, bet tos var sniegt arī pēc ES iestāžu lūguma8. Revīzijas palāta var sagata-

vot atzinumus arī pati pēc savas iniciatīvas.

Palātas atzinumi var attiekties uz specifiskām ES izdevumu jomām, piemēram, uz grozījumiem 

Eiropas Aviācijas drošības aģentūras finanšu noteikumos (Atzinums Nr. 1/2008) vai uz jautāju-

miem, kas saistīti ar ES ieņēmumiem, piemēram, par grozījumiem regulā, ar ko īsteno lēmumu 

par Kopienu pašu resursu sistēmu (Atzinums Nr. 2/2008).

Atzinumi balstās uz Palātas gadu gaitā revīzijās gūto pieredzi ES finanšu pārvaldībā, bet reizēm 

ir iespējamas atsauces uz konkrētām revīzijām vai atzinumiem. Piemēram, atzinumā par Eiropas 

Kopuzņēmuma ITER (Starptautiskais kodoltermiskais eksperimentālais reaktors) jauno finanšu 

nolikumu Palāta atsaucas uz savu gada pārskatu par 2006. finanšu gadu un norāda uz augsta-

jiem riska faktoriem saistībā ar to maksājumu likumību un pareizību, kuri attiecas uz dotācijām 

pētniecībai.

7 EK līguma 279. pants.

8 EK līguma 248. panta 4. punkts. 
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2008. GADĀ PUBLICĒTIE ATZINUMI9

Atzinums Nr. 1/2008  Par priekšlikumu Eiropas Aviācijas drošības aģentūras Valdes lēmumam, ar ko 

groza Aģentūras finanšu noteikumus

Atzinums Nr. 2/2008  Par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, 

ar ko īsteno Lēmumu 2000/597/EK, Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu, 

OV C 192, 29.7.2008.

Atzinums Nr. 3/2008  Par priekšlikumu Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (Euratom, EOTK, EEK) 

Nr. 549/69, ar ko nosaka Eiropas Kopienu ierēdņu un citu darbinieku kategorijas, uz 

kurām attiecas Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās 12. pants, 

13. panta otrā daļa un 14. pants, OV C 199, 5.8.2008.

Atzinums Nr. 4/2008  Par Eiropas Kopuzņēmuma ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzī-

bām (Kodolsintēze enerģijas ieguvei)  Finanšu nolikumu

Atzinums Nr. 5/2008  Par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza Eiropas Kopienu pārējo darbinieku 

nodarbināšanas kārtību, OV C 8, 13.1.2009.

9 Palāta lemj katrā gadījumā atsevišķi, vai konkrēto atzinumu publicēt publiski vai ne, atkarībā no konfi dencialitātes un 

sabiedrības ieinteresētības. Lielākā daļa Palātas atzinumu ir publicēti Eiropas Savienības Ofi ciālajā Vēstnesī un ir pieejami 

Palātas tīmekļa vietnē.
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PĒCPĀRBAUDES UN IETEKME

Sabiedrisko līdzekļu revīzija ir svarīga sastāvdaļa pārskatatbildības nodrošināšanā un dod vielu sabiedrības 

diskusijām, un tai ir svarīga loma, lai nodrošinātu mūsdienu demokrātiskās sabiedrības efektīvu funkcionē-

šanu. Pēc revīzijām ieinteresētās personas — šajā gadījumā Eiropas iedzīvotāji — saņem informāciju par 

to, vai viņu nauda tiek tērēta pareizi un lietderīgi.

Palātas veiktās revīzijas sniedz informāciju tieši lēmumu pieņēmējiem attiecīgajās ES iestādēs, galvenokārt 

Parlamentā, Padomē un Komisijā , kā arī dalībvalstīs. Minētās iestādes un dalībvalstis, pamatojoties uz šo 

informāciju, var attiecīgi rīkoties, vai nu atsaucoties uz revīzijas secinājumiem, vai ne.

Kaut arī Palātas darba galvenais rezultāts ir publicētie ziņojumi un atzinumi, tomēr darba ietekme jūtama 

jau revīzijas gaitā. Visās revīzijās tiek sagatavoti detalizēti sākotnējie konstatējumi, kurus nosūta revidētajai 

vienībai, lai tā apstiprinātu Palātas novērojumu atbilstību patiesībai. Vēlāk arī ziņojuma projekts tiek skatīts 

“pretrunu procedūrā”. Revidētās vienības — lielākoties Komisijas — atbildes publicē kopā ar ziņojumu. 

Daudzās atbildēs revidētā vienība atzīst Palātas norādītās problēmas un paredz pasākumus to risināšanai.

Kad revīzijas darbs ir pabeigts un ziņojums publicēts, tad to turpmāk analizē un izmanto Parlaments un 

Padome — par budžetu politiski atbildīgās iestādes. Palātas pārskati un ziņojumi kalpo par pamatu Pado-

mes ieteikumiem un Parlamenta lēmumam par budžeta izpildes ikgadējo apstiprinājumu.

Pēcpārbaudes piemēri ir atrodami 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā: gan tajās jomās, 

kurās piemēro dalīto pārvaldību (piemēram, lauksaimniecības un kohēzijas izdevumos), gan tajās, kurās 

piemēro tiešo pārvaldību (piemēram, pētniecības vai kultūras un izglītības izdevumos), Eiropas Parlaments 

aicina Komisiju un dalībvalstis veikt pasākumus, lai padarītus skaidrākus un vienkāršākus normatīvos aktus 

un tādējādi samazinātu kļūdu risku, racionalizētu kontroles mehānismus un ierobežotu izdevumus.

Palātas darba ietekme vērojama Komisijas veiktajos pasākumos saskaņā ar rezolūciju par 2006. gada budžeta 

izpildes apstiprināšanu (ietekme galvenokārt 2008. gadā):

Lauksaimniecības izdevumu jomā • — apliecinātājiestādēm paredzētu jaunu pamatnostādņu pieņem-

šana un to piemērošana, sākot ar 2007. gadu.

Kohēzijas jomā • — noteikumu un atbilstīguma kritēriju vienkāršošana 2007.–2013. gadā (vienota likme 

pieskaitāmām izmaksām, dalībvalstīs piemērojamo atbilstīguma noteikumu izstrādāšana u. c.).

Ārējo darbību jomā • — jaunu ES un ANO kopīgu atpazīstamības pamatnostādņu pieņemšana 2008. gadā 

un kopīga apstiprinājuma pārbaudes darba uzdevuma izstrādāšana; Komisijas veiktie uzlabojumi kopē-

jās projektu informācijas sistēmas darbībā; ir pieņemti standarta uzdevumi izdevumu pārbaudēm attie-

cībā uz dotācijām un maksas pakalpojuma līgumiem par ārējo darbību izdevumiem projektu īstenotāju 

organizāciju līmenī.

Iekšējās nozaru politikas jomā•  — saņēmējiem pieejamās informācijas uzlabošana ar īpašas tīmekļa viet-

nes CORDIS palīdzību; Komisijas revīzijas stratēģijas pieņemšana 2007.–2013. gadam, lai izlabotu kļū-

das, kuras nav pamanītas dokumentu pārbaudes laikā; izdevumu atbilstīguma kritēriju vienkāršošana 

attiecībā uz personāla un netiešajām izmaksām.

Avots: Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par paveikto darbu attiecībā uz lēmumiem par 2006. 

gada budžeta izpildes apstiprinājumu.
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Īpašos ziņojumus ņem vērā 

arī budžeta izpildes apstip-

rināšanas procedūrā. Taču, 

tā kā tos publicē visu gadu, 

Parlamentu un Padomi 

parasti ar tiem iepazīstina 

un tos apspriež iestāžu 

sanāksmēs labu laiku pirms 

budžeta izpildes apstiprinā-

šanas.

Revīzijas ziņojumu ietekme palielinās, ja tos atspoguļo plašsaziņas līdzekļos, kas tādējādi rosina 

plašākas sabiedrības uzmanību un diskusijas. Palātas gada pārskatam plašsaziņas līdzekļi parasti 

pievērš lielu vērību, bet prese ar interesi rakstījusi arī par vairākiem īpašajiem ziņojumiem.

Viens no tiem bija ziņojums par lauksaimniecībā ieviesto savstarpējās atbilstības nosacījumu 

(Īpašais ziņojums Nr. 8/2008), kuru publicēja laikā, kad tika apstiprināti kopējās lauksaimniecības 

politikas izvērtēšanas rezultāti. Savstarpējai atbilstībai ir būtiska nozīme kopējā lauksaimniecības 

politikā, un šā ziņojuma publicēšanas laiks bija viens no faktoriem, kāpēc tā atspoguļošanai lielu 

vietu atvēlēja daudzi plašsaziņas līdzekļi — televīzija, laikraksti, specializētie preses izdevumi un 

preses izdevumu, lauksaimniecības organizāciju un EP deputātu tīmekļa vietnes, kā arī blogi. Tas 

izraisīja dzīvas diskusijas Eiropas Parlamentā, kurš iekļāva gandrīz visus Palātas ieteikumus ziņo-

juma projektā par budžeta izpildes apstiprināšanu.

Informācija par pasākumiem, kas veikti atbilstīgi Palātas agrākiem apsvērumiem, dota Palātas 

gada pārskata attiecīgajās nodaļās. Palātas jaunākajā gada pārskatā (par 2007. gadu) bieži atzī-

mēti veiktie pasākumi, tajā pašā laikā piebilstot, ka agrāk novērotās nepilnības vismaz daļēji vēl 

nav atrisinātas.

Palāta šobrīd pilnveido analīzi par tās darba — gan revīziju, gan atzinumu — ietekmi ilgākā laika 

posmā. Piemēram, Komisijas datu bāzi par revīzijas ieteikumu īstenošanas pēcpārbaudi Palāta 

izmanto kā pamatu revīzijas ietekmes novērtēšanai. Atbilstoši novērtēšanā iegūtajiem secināju-

miem, var veikt padziļinātas revīzijas, kuru laikā Palāta var nonākt pie papildu konstatējumiem un 

izstrādāt ieteikumus. Tos var ietvert vai nu nākamajā īpašajā ziņojumā, kurš attiecas uz revidēto 

jomu, vai ziņojumā par pēcpārbaudi un ieteikumu ietekmi uz finanšu pārvaldību.
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PALĀTAS VIEDOKLIS

PIEĻAUJAMĀ KĻŪDAS RISKA JĒDZIENS

Saistībā ar Kopienas iekšējās kontroles pamatsistēmas izstrādāšanu Palāta Atzinumā Nr. 2/2004 

norādīja, ka ES politikas lēmējiestāžu uzdevums ir noteikt, kāds ir kļūdu riska līmenis, ko tās ir 

gatavas pieļaut, kad tās apstiprina ES izdevumu politiku.

Palāta ierosināja Parlamentam un Padomei vienoties par līdzsvaru starp kontroles mehānismu 

izmaksām un ieguvumiem, respektīvi, par to, kāds ir atlikušo kļūdu pieļaujamais risks izdevumos. 

Kontroles mehānismu izmaksām jābūt līdzsvarā ar ieguvumu, ko tās dod gan finansiālā, gan poli-

tiskā ziņā.

Kopš šā atzinuma publicēšanas gan Eiropas Parlaments, gan Padome rezolūcijās par budžeta 

izpildes apstiprināšanu ir pauduši vēlmi šo jautājumu risināt un panākt kopēju vienošanos par 

kļūdu riska pieļaujamo līmeni. 2008. gada beigās Komisija publicēja paziņojumu “Virzība uz vis-

pārēju izpratni par pieļaujamā kļūdas riska jēdzienu”. Palāta atzinīgi novērtēja šo paziņojumu un 

nosūtīja Komisijai atbildi, kurā norādīja dažus ierobežojumus un galvenos aspektus, kam jāpie-

vērš uzmanība, lai šo jautājumu risinātu turpmāk.

Komisija atzīmē, ka jebkura uz pieļaujamo kļūdu risku attiecināma lēmuma pamatā cita starpā 

jābūt turpmākas vienkāršošanas iespējām. Arī Palāta uzsver vienkāršošanas lielo nozīmi un tās 

potenciālo ietekmi uz kļūdu/pārkāpumu samazināšanu.
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Pieļaujamā kļūdas riska jēdziens ir precīzi jānošķir no jēdziena “būtiskuma slieksnis”, kā to definē 

un lieto Palāta, un tas arī turpmāk jānosaka ārējam revidentam10.

Palāta uzskata, ka izdevumu programmu izmaksu un ieguvumu analīze var noderēt kā informāci-

jas avots ne tikai diskusijām par “pieļaujamo risku”, bet arī attiecīgo programmu tiesiskā regulē-

juma un pārvaldības struktūras pārskatīšanai. Šajā kontekstā pareizi būtu nevis noskaidrot, vai ir 

“pieļaujamais kļūdu risks”, bet gan konstatēt, vai kļūdu risks nav tik liels, ka attiecīgās sistēmas vai 

programmas darbība ir jāpārtrauc vai būtiski jāpārveido. Tāpēc, izstrādājot izdevumu (un ieņē-

mumu) shēmas vai programmas, īpaši jāpievērš uzmanība “pieļaujamā riska” jēdzienam.

Būtu noderīgi, ja tad, kad ir jāpieņem lēmums par izdevumu programmām, tām būtu pievienota 

arī pietiekama informācija par saistītajiem riskiem un par izmaksām, kas paredzētas kontroles 

pasākumiem, lai samazinātu šos riskus līdz pieļaujamam līmenim. Tādējādi lēmumu pieņēmē-

jiem būtu vairāk informācijas un viņi varētu skaidri apsvērt saistītos riskus un izmaksas. Budžeta 

reforma varētu būt izdevīgs gadījums, lai pievērstos šim jautājumam, kā to Palāta ierosināja 

atbildē uz Komisijas paziņojumu “Budžeta reforma — pārmaiņas Eiropā”11.

10 Jēdziens “būtiskums” 320. starptautiskajā revīzijas standartā (ISA) ir defi nēts šādi: “Informācija uzskatāma par būtisku, ja tās 

noklusēšana vai nepareiza interpretācija var ietekmēt lietotāju lēmumu ekonomikas jautājumos, kad šo lēmumu pieņem, 

balstoties uz fi nanšu pārskatiem. Būtiskums ir atkarīgs no posteņa vai kļūdas lieluma, ko izvērtē konkrētos apstākļos, kurus 

izraisījis tā noklusējums vai nepareiza interpretācija. Tādējādi būtiskums norāda uz līmeni vai limitu, nevis uz kvalitatīvu 

raksturlielumu, kas sākotnēji piemīt informācijai, kuras mērķis ir noderīgums.”

11 Skatīt Eiropas Revīzijas palātas atbildi uz Komisijas paziņojumu “Budžeta reforma — pārmaiņas Eiropā”, 2008. gada aprīlis.
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PALĀTAS DARBS 2008. GADĀ 
UN TURPMĀK

Katru gadu Palāta izklāsta paredzamo revīzijas darbu darba programmā, ko iesniedz Eiropas Par-

lamenta Budžeta kontroles komitejai un kas ir visiem pieejams Palātas tīmekļa vietnē. No darba 

programmas ieinteresētās personas var uzzināt par kārtējām un jaunām revīzijām un drīzumā 

sagaidāmiem ziņojumiem. Palāta uzrauga darba programmas izpildi, lai turpmākos gados darbu 

varētu uzlabot.

2008. gadā īpašo ziņojumu un atzinumu skaits bija līdzīgs kā iepriekšējos gados. Gada pārskatu 

par vispārējo budžetu un par Eiropas Attīstības fondu publicēja kā plānots.

Revīzijas darba rezultāti

Īpašo ziņojumu skaits 

Gada pārskati (tostarp par EAF)

Īpašo gada ziņojumu skaits 

Atzinumi
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REVĪZIJAS STRATĒĢIJA

Palātas revīzijas stratēgijas pamatā ir tās stratēģiskie mērķi.

REVĪZIJAS STRATĒĢIJA

Profesionālisms Rezultāti Ieinteresētās personas Pieredze un izaugsme

Pamatīgi izstrādāta 

metodoloģija, pienācīga 

revīzijas stratēģija, 

sabiedrisko līdzekļu 

revīzijas prakses 

pilnveidošana, ES līdzekļu 

revīzijas kopēji standarti 

un kritēriji, sadarbība ar 

dalībvalstu augstākajām 

revīzijas iestādēm, efektīva 

Kopienas Kontroles 

pamatsistēma.

Aktuālu revīzijas tēmu 

atlase, ziņojumu 

savlaicīgums, skaidrība un 

uztveramība, lietderības 

revīzijas kvalitāte, 

ziņojumu ietekmes 

palielināšana.

Uzlabotas attiecības ar 

revidējamām vienībām, 

lai veicinātu izpratni 

par revīzijas procesu un 

panāktu revīzijas rezultātu 

labāku uzņemšanu. 

Labāka sadarbība ar 

Eiropas Parlamentu un 

Padomi, kas pieņem 

budžetu un apstiprina tā 

izpildi. 

Efektīvāka saziņa ar ES 

iedzīvotājiem.

Pieredzes gūšana no 

profesionālapskates, lai 

stiprinātu un attīstītu 

iestādi, metodes, 

procesus un rezultātus 

un lai panāktu maksimālu 

produktivitāti. 

Efektīva un dinamiska 

cilvēkresursu politika. 

Kvalitatīvas profesionālās 

mācības. 

Infrastruktūras uzlabošana. 

IT politikas īstenošana.

REVĪZIJAS STRATĒĢIJAS MĒRĶI 2009.–2012. GADĀ

Palielināt revīziju vispārējo ietekmi
Paaugstināt produktivitāti, iespējami labāk izmantojot resursus 
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Palāta veic revīzijas un sagatavo ziņojumus, lai uzlabotu ES līdzekļu pārvaldi un ES pilsoņu vārdā 

aizsargātu tās finansiālās intereses. Izstrādājot stratēģiju, kura nosaka Palātas darbības, ņem vērā 

šādus galvenos elementus:

IETEKME PRODUKTIVITĀTE

Darba

programma

Ziņojumi un

pārskati
Revīzijas  

darbs

Lai īstenotu savus pamatuzdevumus un redzējumu, 2008. gadā Palāta izstrādāja revīzijas stratē-

ģiju 2009.–2012. gadā. Tās kopsavilkums ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē.

Palāta stratēģiju veido, paturot prātā divus galvenos mērķus: palielināt veikto revīziju ietekmi un 

paaugstināt produktivitāti, iespējami labāk izmantojot resursus. Šos mērķus Palāta ņems vērā, 

izstrādājot turpmākās darba programmas un veltot pūles pastāvīgai darba uzlabošanai.

Palāta minētajā periodā ir paredzējusi palielināt revīziju vispārējo ietekmi, 

izraugoties un sagatavojot revīzijas, kas vērstas uz jomām, kurās ir risks un kuras ir nozīmīgas • 

ieinteresētajām personām,

turpinot sniegt pamatīgi izstrādātus revīzijas secinājumus un ieteikumus, kas noderīgi darba • 

uzlabošanai, kā arī veicot pēcpārbaudi,

dažādojot revīziju spektru un paralēli gada un īpašajiem ziņojumiem sniedzot jauna veida • 

apkopojumus par revīzijas rezultātiem,

sagatavojot vairāk īpašo ziņojumu īsākā laikā un padarot tos vieglāk uztveramus,• 

turpmāk attīstot attiecības ar galvenajām ieinteresētajām personām, tostarp attiecīgajām • 

Parlamenta komitejām, plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrību kopumā.

Palāta minētajā periodā ir paredzējusi paaugstināt produktivitāti, iespējami labāk izmantojot 

resursus. Tāpēc tā plāno

uzlabot pārvaldību,• 

piemērot efektīvu un dinamisku cilvēkresursu politiku,• 

racionalizēt revīzijas uzdevumus,• 

uzlabot IT nodrošinājumu,• 

pilnveidot profesionālās prasmes,• 

izvērst attiecības ar revidējamām vienībām.• 
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2009. GADA REVĪZIJAS DARBS12

Tāpat kā iepriekšējos gados, 2009. gada darba programma ietver gada pārskatus, kuros apko-

poti finanšu revīzijas rezultāti — šīs revīzijas Palāta veic saskaņā ar Līgumu un citiem ES tiesību 

aktiem —, un īpašos ziņojumus, kuros apkopoti lietderības revīziju rezultāti; lietderības revīzija 

pievēršas specifiskiem jautājumiem, kas saistīti ar ES finanšu pārvaldību.

Palāta 2009. gadam ir izraudzījusies vairākas revīzijas tēmas, kas saistītas ar jaunākajām izmai-

ņām politikas jomās, kā arī pārvaldības jautājumiem.

Attiecībā uz tendencēm ES politikas jomās ir vērojama pievēršanās šādiem jautājumiem:

izaugsme un darba vietas,• 

klimata pārmaiņas un ilgtspējīga attīstība,• 

Eiropa kā starptautisks sadarbības partneris,• 

labāks tiesiskais regulējums.• 

Turklāt saistībā ar ES līdzekļu pārvaldību Palāta ir norādījusi uz vairākiem jautājumiem, kuriem 

būtu jāpievērš īpaša uzmanība:

2000.–2006. g. maksājumu programmu slēgšana, īpaši struktūrfondos,• 

ES reforma un pārskatatbildība,• 

Komisijas rīcības plāna turpmāka īstenošana, lai izstrādātu integrētu iekšējās kontroles • 

pamatsistēmu, tostarp pieļaujamā riska koncepciju,

pārvaldība un kontroles pasākumi dalībvalstu līmenī.• 

Palāta, sākot ar 2009. gadu, ir paredzējusi pievērsties šiem jautājumiem tās gada ziņojumos, īpa-

šajos ziņojumos un dažos jaunos dokumentu veidos (skatīt to aprakstu turpmāk tekstā).

Palāta publicēs vairākus īpašos ziņojumus un ar tiem saistītus jauna veida dokumentus, kuru 

pamatā būs atlasītu tās veikto revīzijas uzdevumu kopums.

Parasti vajadzīgs vairāk nekā viens gads, lai izplānotu un paveiktu atlasītos revīzijas uzdevumus 

un sagatavotu par tiem ziņojumus. Tāpēc vairākums kāda gada laikā publicēto ziņojumu attiecas 

uz iepriekšējo gadu revīzijas uzdevumiem.

5. izcēlumā uzskaitīti revīzijas uzdevumi, kuri ir pabeigti vai tiek pabeigti un par kuriem, iespē-

jams, publicēs īpašos ziņojumus 2009. gadā vai 2010. gada sākumā.

12 Palātas darba plānu pilnīgāks un detalizētāks izklāsts sniegts Palātas 2009. gada darba programmā, kura pieejama Palātas 

tīmekļa vietnē (www.eca.europa.eu).
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Dabas resursu aizsardzība un apsaimniekošana

Eiropas Savienības pārtikas palīdzība trūcī-• 

gām personām: mērķu, izmantoto līdzekļu un 

metožu novērtējums

Lauksaimniecības produktu veicināšanas pasā-• 

kumi

Finanšu instrumenta videi (• LIFE) komponenta 

“Daba” projekti

Piena un piena produktu tirgus pārvaldības ins-• 

trumenti

Struktūrpolitika, transports, pētniecība un enerģētika

Eiropas Savienības Sabiedrības veselības prog-• 

ramma 2003.–2007. gadam

Struktūrpasākumu izdevumu efektivitāte • 

notekūdeņu attīrīšanā 1994.–1999. un 2000.–

2006. gada programmu posmā

Galileo•  programmas izstrādes un apstiprināša-

nas posma pārvaldība 

Kopienas pētniecības politikas izcilības tīklu un • 

integrēto projektu mērķu sasniegšana

No Eiropas Sociālā fonda finansētie arodizglītī-• 

bas pasākumi sievietēm

Ārējās darbības

CARDS•  programmas Rietumbalkānu valstīm 

paredzētie projekti tieslietās un iekšlietās

Nevalstisko dalībnieku iesaistīšanās EK attīstī-• 

bas sadarbībā

Kā Eiropas Komisija pārvalda pirmspievienoša-• 

nās atbalstu Turcijai

Komisijas atbalsta sniegšana ar ANO struktūru • 

starpniecību

Atbalsts reģionu integrācijai un tirdzniecībai • 

Austrumāfrikā un Rietumāfrikā

Ieņēmumi, banku darbība, administratīvie izdevumi, 

Kopienas iestādes un struktūras un iekšējā nozaru 

politika

Banku pasākumi Vidusjūras reģionā saistībā ar • 

MEDA programmu un iepriekšējiem protokoliem

Komisijas īstenotā finanšu līdzekļu pārvaldība• 

Eiropas Personāla atlases biroja veiktie perso-• 

nālatlases pasākumi

Izpildaģentūras• 

Gada ziņojums par Eiropas Centrālās bankas pār-• 

valdības efektivitāti

Leonardo da Vinci•  programmas mobilitātes 

shēma

Vienkāršotās procedūras preču laišanai brīvā • 

apgrozībā

5. IZCĒLUMS

Turklāt saskaņā ar izstrādāto revīzijas stratēģiju Palāta sagatavos jauna veida dokumentus, kuru 

pamatā būs atlasītu revīzijas uzdevumu kopums. 

Pirmām kārtām, Palāta sagatavos specializētu ziņojumu par Palātas konstatējumu  — pēcpār-

baudi, un tajā būs apkopotas vienuviet ziņas par to, kā tiek īstenoti ieteikumi, kuri iepriekš 

tika ietverti Gada pārskatā par budžeta izpildi un īpašajos ziņojumos.

Ieteikumu īstenošanas pēcpārbaude ir galvenais paņēmiens, kā Palāta var aktīvi veicināt 

finanšu pārvaldības uzlabošanu. Šajā ziņojumā Palāta pārbaudīs, cik lielā mērā tās ieteikumus 

ņem vērā, un atbilstošos gadījumos tā ietvers novērtējumu par īstenoto pasākumu efektivi-

tāti. Ir paredzēts, ka šo ziņojumu publicēs aptuveni tajā pašā laikā kā gada pārskatu.

Otrām kārtām, Palāta ir paredzējusi sagatavot ziņojumu par  — paaugstināta riska jomām sais-

tībā ar ES līdzekļu finanšu pārvaldību. Tas ir paredzēts kā palīglīdzeklis Komisijas jaunajam 

sastāvam, kurš sāks pildīt amata pilnvaras šā gada beigās.
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PIEREDZES GŪŠANA UN DARBA 
UZLABOŠANA

RĪCĪBAS PLĀNS UN PROFESIONĀLAPSKATE

2006. gadā Palāta veica pašnovērtējumu, kas ļāva apzināties stiprās un vājās puses, un pēc tam 

tika izstrādāts rīcības plāns, lai panāktu uzlabojumus. Rīcības plānā bija ietverti vairāki pasākumi, 

un Palāta attiecīgi

pieņēma dokumentu, kurā definēts tās redzējums, pamatuzdevumi, stratēģiskie mērķi un • 

plānošana,

izstrādāja iekšējos rezultatīvos rādītājus, kurus pakāpeniski ievieš (skatīt nākamo iedaļu),• 

pieņēma iekšējās saziņas pamatnostādnes, kuras jau piemēro, un tādējādi organizācijas iek-• 

šienē ir uzlabojusies informācijas izplatīšanas sistēma,

ir izstrādājusi dažādus pasākumus, lai uzlabotu sagatavoto ziņojumu kvalitāti, piemēram, • 

jaunais grafiskais izkārtojums atvieglo lasīšanu un padara tekstu vieglāk uztveramu ārējiem 

lietotājiem,

ir pieņēmusi stratēģiju attiecību uzlabošanai ar ieinteresētajām personām, presi un sabied-• 

rību kopumā, un šo stratēģiju pakāpeniski īsteno.

Ziņojumu par Eiropas Revīzijas palātas starptautisko profesionālapskati publicēja 2008. gada 

decembrī, un tas ir nopietns sasniegums pašlaik notiekošajā Palātas reformu procesā; 2009. gadā 

Palāta ir paredzējusi izskatīt šajā ziņojumā ietvertos apsvērumus un ieteikumus, un centīsies 

uzlabot darbību.

Profesionālapskati veica pārstāvji no Kanādas, Norvēģijas, Austrijas un Portugāles valsts revīzijas 

iestādēm. Kolēģi no minētajām valstīm veica darbu 2008. gadā — cita starpā viņi sazinājās arī ar 

Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komiteju — un gada beigās iesniedza galīgo ziņojumu. 

Profesionālapskates mērķis bija novērtēt Palātas revīzijas pārvaldības sistēmas modeli un dar-

bību. Šīs apskates laikā pārbaudīja

gan finanšu, gan lietderības revīzijas plānošanas un pārbaužu procesu,• 

revīzijas ziņojumus,• 

dienestus, kas sniedz atbalstu Palātai tās mērķu sasniegšanā.• 
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Profesionālapskates darba grupa secināja, ka “Palātas revīzijas pamatsistēma ir pienācīgi izvei-

dota saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem un augstāko revīzijas iestāžu labāko 

praksi”. Kolēģi atzīmēja arī to, ka

“Palāta veic darbu neatkarīgi un objektīvi”,• 

“profesionālapskates laikā pārbaudītie revīzijas ziņojumi balstījās uz pietiekamiem un atbil-• 

stīgiem revīzijas pierādījumiem, kā noteikts starptautiskajos revīzijas standartos”,

“intervētās ieinteresētās personas atzīst, ka Palātas ziņojumi tām sniedz augstu pārliecības • 

līmeni un kopumā uzskata, ka tie ir patiesi, balstīti uz faktiem un objektīvi”.

Palāta atzinīgi novērtēja kolēģu sniegtos konstruktīvos komentārus un ieteikumus, kuros norā-

dītas iespējas un uzdevumi, lai Palāta arī turpmāk varētu sevi apliecināt kā augstākā revīzijas 

iestāde. Cita starpā ir nepieciešams

izstrādāt tādu organizācijas iekšējo kultūru, kas uzsver Palātas kā vienotas revīzijas iestādes • 

statusu,

pastiprināt kvalitātes nodrošināšanas un kontroles darbības, kā arī panākt, lai konsekventi • 

tiktu interpretēta un piemērota revīzijas politika un prakse,

vēl vairāk pilnveidot uz riska analīzi balstītu revīzijas stratēģiju, lai labāk izmantotu resursus • 

un apmierinātu ieinteresēto personu dažādās vajadzības.

Kolēģu sagatavotajā ziņojumā ir izteikta atziņa, ka ieteikumu lielākā daļa jau ir radusi atspogu-

ļojumu Palātas rīcības plānā, kurš bija izstrādāts pirms profesionālapskates. Palāta ir paredzējusi 

ietvert pārējos ieteikumus savā Revīzijas stratēģijā 2009.–2012. gadam un veltīs pūliņus to īste-

nošanai šajā periodā.
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GALVENIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

Palāta 2008. gadā pieņēma lēmumu izveidot galveno rezultatīvo rādītāju (RR) sistēmu, ko varētu 

izmantot, lai mērītu revidentu un pārējo darbinieku sniegumu Palātas stratēģisko mērķu un gada 

darba programmā noteikto mērķu sasniegšanā. Rezultatīvie mērķi ir paredzēti, lai pastiprinātu 

iekšējo un ārējo pārskatatbildību un lai paaugstinātu darba efektivitāti un kvalitāti. Rezultatīvos 

rādītājus pakāpeniski ieviesīs 2009. un 2010. gadā.

KĀ IZMANTOT GALVENOS REZULTATĪVOS RĀDĪTĀJUS?

Lai informētu vadību par to, kā Palāta darbojas no organizatoriskā viedokļa attiecībā pret tai • 

noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.

Lai sniegtu atbalstu lēmumu pieņemšanas procesā, galveno uzmanību pievēršot produktivi-• 

tātei un uzlabojumu veicināšanai.

Lai sniegtu informāciju ieinteresētajām personām par attiecīgajiem Palātas darba rezultā-• 

tiem.

Rezultatīvie rādītāji ir vērsti uz Palātas stratēģisko mērķu sasniegšanu, un tie ietver revīzijas kvali-

tāti, tiešos rezultātus, ietekmi ilgākā termiņā un Palātas resursu pareizu pārvaldību. To uzdevums 

ir atspoguļot Palātas korporatīvās darbības rezultātus, un tie ir Palātas pārvaldības sistēmas neat-

ņemama sastāvdaļa.

Turklāt revīzijas darba kvantitāti un kvalitāti var uzlabot, ja analizē, kāda ir bijusi Palātas ziņojumu 

un atzinumu ietekme uz finanšu pārvaldību. Četri rezultatīvie rādītāji (1.–4.) ir paredzēti Palā-

tas darba ietekmes mērīšanai, un ir paredzēts tos izvērst, lai iekļautu Palātas darba programmā 

2010. gadam.

Kā izmēģinājuma projektu Palāta 2008. gadā vērtēja 5. un 6. rezultatīvā rādītāja izpildi.

5. RR. Pieņemto ziņojumu skaits attiecībā pret plānoto

2008. gadā Palāta pieņēma 79 % no plānotā ziņojumu skaita. Gada pārskatu un lielāko daļu no 

īpašajiem gada ziņojumiem pieņēma saskaņā ar plānu. Bija paredzēts pieņemt 20 īpašos ziņoju-

mus, un tika pieņemti 12 ziņojumi. Pie pārējiem astoņiem ziņojumiem 2008. gada 31. decembrī 

Palāta vēl strādāja.

6.  RR. Paredzētajā laikā pieņemto ziņojumu skaits

2008. gadā 73 % no ziņojumiem tika pieņemti paredzētajā laikā. Laikā tika pieņemts gada pārskats 

un visi īpašie gada ziņojumi, turpretī jāveltī lielākas pūles, lai pieņemtu laikā īpašos ziņojumus.
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7. RR, kas norāda, cik galveno sākotnējo apsvērumu ir sagatavoti laikā, sniegs noderīgu infor-

māciju par darbu izpildi, un šo rādītāju izstrādās 2009. gadā. 8. RR attieksies uz jautājumiem, 

kas saistīti ar Palātas finanšu pārvaldību. 9. RR un 10. RR būs noderīgi, lai uzlabotu darbinieku 

apmierinātību un labāk izmantotu profesionālās mācības kā līdzekli darbinieku iepazīstināšanai 

ar jaunākajām revīzijas metodēm un paņēmieniem.

PALĀTAS GALVENIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

RR1. 
Palātas veikto revīziju kvalitātes un ietekmes novērtējums, ko sniedz tās 

sagatavoto ziņojumu un pārskatu galvenie izmantotāji.

RR2. 
Palātas veikto revīziju kvalitātes un ietekmes novērtējums, ko sniedz 

revidētās vienības.

RR3. 
Ārējo ekspertu grupas sniegts vērtējums par Palātas sagatavoto ziņojumu un 

pārskatu saturu un izklāstu.

RR4. 
Formulēto ieteikumu procentuālie rādītāji:

a) cik ieteikumus pieņēma revidētā vienība;

b) cik ieteikumus revidētā vienība ieviesa x gadu laikā.

RR5. Pieņemto ziņojumu skaits attiecībā pret plānoto.

RR6. Paredzētajā laikā pieņemto ziņojumu skaits.

RR7. Cik procentus sākotnējo apsvērumu sagatavoja paredzētajā laikā.

RR8. 
Palātas fi nanšu pārvaldības ārējs novērtējums:

a) ārējā revidenta atzinums,

b) budžeta izpildes apstiprinātājiestādes lēmums.

RR9. Palātas darbinieku apmierinātības līmenis.

10. RR Cik dienas katrs darbinieks vidēji ir veltījis profesionālajām mācībām.
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STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

SADARBĪBA AR ES DALĪBVALSTU REVĪZIJAS IESTĀDĒM

Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā ir noteikts, ka Eiropas Revīzijas palāta veic revīziju “saziņā ar” 

dalībvalstu augstākajām revīzijas iestādēm (ARI), savukārt ar Amsterdamas līgumu vēlāk noteica, 

ka “Revīzijas palāta un dalībvalstu revīzijas iestādes sadarbojas savstarpējas uzticības garā, tomēr 

saglabājot savu neatkarību”. Vēlāk noslēdza Nicas līgumu, kuram pievienotā Nobeiguma akta 

18. deklarācijā Eiropas Revīzijas palāta ir aicināta veidot kontaktkomiteju sadarbībai ar dalībval-

stu ARI. Kontaktkomitejā katru gadu Palāta satiekas ar visu ARI vadītājiem, lai apspriestu visus 

interesējošus jautājumus. Ikdienā sadarbību organizē katras iestādes iecelti sadarbības koordina-

tori. Ir izveidotas darba grupas, kuru uzdevums ir kopēju nostādņu un prakses definēšana.

2008. gada decembrī Palāta organizēja ikgadējo Kontaktkomitejas sanāksmi, kurā piedalījās 

ES dalībvalstu ARI vadītāji. Sanāksmes galvenās tēmas bija ES budžeta reforma un pārskatītā Lisa-

bonas stratēģija 2008.–2011. gadam.

Kontaktkomitejas uzdevums ir pastiprināt tās biedru sadarbību, lai uzlabotu ārējo revīziju un 

pārskatatbildību ar ES saistītajās jomās. Gadu gaitā ir palielinājusies Eiropas integrācija un arī 

Kontaktkomitejas loma.

Kontaktkomiteja ne tikai ir veicinājusi informācijas apmaiņu starp dalībvalstu ARI un Revīzijas 

palātu, bet arī ievērojami uzlabojusi un padarījusi efektīgāku sadarbību starp dažādām iestā-

dēm.

Sanāksmē, kas notika 2007. gadā Helsinkos, Kontaktkomiteja formulēja nepieciešamību laikus 

risināt jaunas vai negaidīti radušās problēmas un pieņēma lēmumu katras sanāksmes darba kār-

tībā vienmēr iekļaut šo punktu. Tādējādi Kontaktkomitejas 2008. gada sanāksmē tika apspriesta 

ekonomiskā un finanšu krīze un tika pieņemts lēmums organizēt semināru par ES dalībvalstu 

ARI lomu krīzes laikā. Tika izveidots sadarbības tīkls, lai veicinātu saskaņotu rīcību revīzijās, kuras 

attiecas uz Lisabonas stratēģiju un ES krīzes pārvaldības pasākumiem.
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Palāta piedalījās arī kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu tīkla sanāksmēs (šīs valstis ir 

Turcija, Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Albānija, Bosnija un Hercegovina, 

kā arī Melnkalne). Šīs sanāksmes notika līdztekus sadarbības koordinatoru sanāksmēm maijā un 

oktobrī. Palātas pārstāvji piedalījās arī seminārā par valsts iekšējās finanšu kontroles (PIFC — Pub-

lic Internal Financial Control) sistēmu revīziju, kuru organizēja šis tīkls no 8. līdz 9. jūlijam Ankarā 

(Turcija).

2008. gadā Palāta aktīvi piedalījās dažādās darba grupās, ko bija izveidojusi Kontaktkomiteja. 

Kopējo revīzijas standartu darba grupu vada Palāta, un grupas uzdevums ir izstrādāt kopējus 

revīzijas standartus un salīdzināmus revīzijas kritērijus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem 

revīzijas standartiem, kas pielāgoti ES apstākļiem. 2008. gadā notika četras sanāksmes. Pagājušā 

gada decembrī Palāta pārņēma rotējošo vadību darba grupā, kura strādā PVN jomā, bet Lauk-

saimniecības ekspertu tīkls atkal atsāka darbību Palātas locekļa vadībā.

CITA STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

Palāta turpināja aktīvi piedalīties starptautisko revīzijas standartu un prakses pilnveidošanā, līdz-

darbojoties sabiedrisko līdzekļu revīzijas iestāžu Eiropas un starptautiskās organizācijās, attiecīgi 

EUROSAI un INTOSAI.

Palātas delegācija piedalījās EUROSAI 7. kongresā, kas notika no 2. līdz 5. jūnijam Krakovā (Polija). 

Galvenās diskusiju tēmas bija revīzijas kvalitātes pārvaldības sistēmu ieviešana valsts augstākajā 

revīzijas iestādē, sociālo programmu revīzija izglītības jomā un profesionālās integrācijas jomā 

personām ar īpašām vajadzībām. Palātas priekšsēdētājs iepazīstināja ar materiālu, kas attiecas uz 

līderības lomu revīzijas kvalitātes pārvaldības sistēmu ieviešanā.

Palāta darbojas EUROSAI Vides darba grupā un IT darba grupā, kā arī EUROSAI Mācību komitejā. 

Tā piedalās arī darba grupā, ko izveidoja EUROSAI 7. kongresā un kas gatavo labas prakses rokas-

grāmatu kvalitātes nodrošināšanai augstākajā revīzijas iestādē. Palāta piedalās arī EUROSAI darba 

grupā, kurā spriež par katastrofām piešķirtu līdzekļu revīziju.
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EUROSAI kongress uzdeva Eiropas Revīzijas palātai un Slovākijas Republikas augstākajai revīzijas 

iestādei veikt revīziju par 2009.–2011. gadu.

Kopš Palāta ir kļuvusi par pilntiesīgu INTOSAI locekli 2004. gadā, tā ir aktīvi līdzdarbojusies 

Finanšu revīzijas apakškomitejā (FAS — Financial Audit Subcommittee), Atbilstības revīzijas apakš-

komitejā (CAS — Compliance Audit Subcommittee) un Lietderības revīzijas apakškomitejā (PAS — 

Performance Audit Subcommittee). Palāta sniedza lielu ieguldījumu, apakškomitejā popularizējot 

labāko praksi un kvalitātes nodrošināšanu, kā arī brīvprātīgi veicot profesionālapskati.

Kopš 2008. gada Palāta vada darba grupu, kura izveidota ar katastrofām saistītas palīdzības revī-

zijām un pārskatatbildībai (šī grupa ir pārņēmusi INTOSAI Cunami darba grupas funkcijas). Šīs 

grupas pirmo sēdi savās telpās organizēja Revīzijas palāta no 2008. gada 30. jūnija līdz 2. jūlijam. 

Tās laikā apsprieda un pēc tam apstiprināja darba programmas projektu 2008.–2010. gadam. 

Galvenais uzdevums ir izstrādāt vadlīnijas šīs jomas revīzijai un pārskatatbildībai, uzaicinot līdz-

darboties visas iesaistītās personas ar attiecīgo standartizācijas iestāžu starpniecību. Līdztekus 

koordinācijas darbībām Palāta ir uzņēmusies atbildību par vairākiem uzdevumiem, par diviem no 

tiem — sadarbībā ar Norvēģijas augstāko revīzijas iestādi. Šīs darba grupas vadība nozīmē arī to, 

ka Palāta ir pārstāvēta INTOSAI valdes sēdēs.
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CILVĒKRESURSI

Palātas galvenā vērtība ir tās darbinieki. Iestādes aktīvajā dienestā 2008. gada 31. decembrī strā-

dāja 857 darbinieki, ieskaitot ierēdņus, pagaidu darbiniekus un līgumdarbiniekus, bet neskai-

tot Palātas locekļus, valstu ekspertus norīkojumā un praktikantus. No minētajiem darbiniekiem 

501  ir revidenti un viņu palīgi, 163 ir tulkotāji, 173 darbinieki nodrošina administratīvo atbalstu, 

un 20 strādā priekšsēdētāja birojā. Viņiem ir akadēmiskā un profesionālā pieredze ļoti dažādās 

jomās, un par viņu darba kvalitāti un motivāciju liecina iestādes rezultāti. 

Uz Cilvēkresursu nodaļu attiecas 9. rezultatīvais rādītājs, ar kura palīdzību iespējams novērtēt 

Palātas darbinieku apmierinātību. Ir veikta aptauja par darbinieku apmierinātību, lai iegūtu infor-

māciju par šo jautājumu un lai sniegtu atbalstu lēmumu pieņemšanas procesam šajā jomā.

VĪRIEŠU UN SIEVIEŠU PROCENTUĀLĀ ATTIECĪBA 

Personālā gandrīz vienlīdzīgās daļās bija vīrieši un sievietes. 

VĪRIEŠI SIEVIETES
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Nākamajos grafikos var redzēt vīriešu un sieviešu procentuālo attiecību pēc ieņemtā amata 2008. 

gada 31. decembrī. Palāta, tāpat kā pārējās ES iestādes, cilvēkresursu pārvaldībā un darbā pie-

ņemšanas procesā piemēro vienlīdzīgu iespēju politiku un apzinās, ka tai aktīvāk jācenšas virzīt 

sievietes augstākos vadības līmeņos. No 59 direktoriem un daļu un nodaļu vadītājiem 14 (24 %) ir 

sievietes, un tas ir mazliet vairāk nekā 2007. gadā. Te gan jāpiemin, ka vairākums no viņām strādā 

Tulkošanas direkcijā un administratīvajās nodaļās.

VĪRIEŠI

Asistenti–sekretāri (AST funkciju grupa)

Revidenti–pārvaldnieki (AD funkciju grupa)

Direktori un nodaļu vadītāji

VĪRIEŠI

VĪRIEŠI

SIEVIETES

SIEVIETES

SIEVIETES
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VECUMA STRUKTŪRA

Turpmāk grafikā ir parādīts, ka Palāta ir “gados jauna” iestāde (62 % tās darbinieku ir jaunāki par 

44 gadiem). No tiem 98 darbiniekiem, kuriem ir 55 gadi vai vairāk, 27 ir daļa no 59 direktoriem 

un nodaļu vadītājiem, tātad nākamajos piecos līdz desmit gados būs daudz jādomā par augstākā 

līmeņa vadības nomaiņu.

PIEŅEMŠANA DARBĀ

Palātas darbā pieņemšanas politika saskan ar pārējo ES iestāžu vispārējiem principiem un nodar-

bināšanas nosacījumiem, un Palātā strādā gan pastāvīgi ierēdņi, gan darbinieki ar līgumiem uz 

noteiktu laiku. Atklātos konkursus uz amata vietām Palātā organizē Eiropas Personāla atlases 

birojs (EPSO). Palāta arī piedāvā prakses vietas dažiem universitāšu absolventiem uz laiku no trīs 

līdz pieciem mēnešiem.

Vecuma struktūra
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Palāta 2008. gadā pieņēma darbā 97 darbiniekus: 48 ierēdņus, 18 pagaidu darbiniekus un 

31 līgumdarbinieku. Amata vietu aizpildīšana ir atkarīga no tā, vai pēc EPSO konkursiem ir pie-

ejami rezerves saraksti un vai tajos ir pietiekams skaits kandidātu. Tā kā nebija pietiekami daudz 

piemērotu kandidātu, Palāta nevarēja pieņemt plānoto darbinieku skaitu daudzās nodaļās, tāpēc 

brīvo amata vietu skaits (69) 2008. gada beigās bija lielāks nekā 2007. gada beigās. Tomēr jāat-

zīmē, ka 2008. gada decembrī turpinājās daudzas darbā pieņemšanas procedūras tiem darbinie-

kiem, kuri uzsāks darbu Palātā 2009. gada pirmajā ceturksnī. Palāta pūlas saīsināt darbā pieņem-

šanas procesu.

TULKOŠANA

Tulkošana ir nozīmīgs administratīvs pienākums, un tā ir nepieciešama, lai Palāta varētu izpildīt 

tai noteiktos saziņas mērķus un tiesību aktos paredzēto pienākumu publicēt dokumentus 22 ofi-

ciālajās valodās. 2008. gadā par 17 % palielinājās tulkošanas apjoms — galvenokārt tāpēc, ka 

Palāta pieņēma vairāk īpašo ziņojumu. Lielāko daļu tulkojumu paveic tulkošanas nodaļas, taču, 

ja darba slodze ir lielāka, nekā tulkošanas nodaļas spēj veikt, tekstus nosūta tulkošanai uz Iestāžu 

tulkošanas centru vai ārējām tulkošanas aģentūrām.

Tulkotāji piedalās arī revīzijas apmeklējumos un palīdz revidentiem gan pirms, gan pēc apmek-

lējumiem, gan to laikā, kā arī dažādos revīzijas ziņojumu sagatavošanas posmos. Tulkotāju palī-

dzība ir pastāvīgi nepieciešama, lai atjauninātu tīmekļa vietnes un iekštīkla saturu gan angļu, gan 

franču valodā. Tulkotāji sniedz atbalstu arī INTOSAI darba grupām vai citos ar Palātas darbību 

saistītos gadījumos.

Palātas Tulkošanas direkcija aktīvi iesaistās Iestāžu apvienotajā rakstiskās un mutiskās tulkošanas 

komitejā (ICTI), ir loceklis starptautiskās komitejās, kā arī piedalās starptautiskās konferencēs par 

tulkošanas un terminoloģijas tehniskā nodrošinājuma attīstību.

REVĪZIJAS APMEKLĒJUMI

Strādājot Palātā, revidentiem jādodas revīzijas apmeklējumos, t. i., komandējumos uz dalībval-

stīm un citām ES līdzekļu saņēmējvalstīm, lai iegūtu atbilstošus pierādījumus. Parasti apmeklē 

centrālās vai vietējās pārvaldes iestādes, kas ir iesaistītas ES līdzekļu administrēšanā, pārvaldībā 

un izmaksāšanā, kā arī šo līdzekļu galasaņēmējus. Komandējumā pārsvarā dodas kopā divi vai 

trīs revidenti, un komandējums parasti ilgst līdz pat divām nedēļām atkarībā no revīzijas veida 

un ceļojuma galamērķa attāluma. Revīzijas apmeklējumus Eiropas Savienības robežās bieži rīko 

saziņā ar apmeklēto dalībvalstu augstākajām revīzijas iestādēm, kuras sniedz derīgu materiālteh-

nisko un praktisko atbalstu.
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Revīzijas apmeklējumu izdevumiem 2008. gadā bija vajadzīgi 3,29 miljoni EUR. Šis ir būtiski sva-

rīgs ieguldījums, lai nodrošinātu pietiekamu revīzijas apjomu visos ES finanšu pārvaldības līme-

ņos un izmantošanas vietās.

Turpmākajos grafikos ir dots apkopojums par Palātas 2008. gada apmeklējumu skaitu Eiropas 

Savienībā un ārpus tās.

2008. GADA REVĪZIJAS APMEKLĒJUMI DALĪBVALSTĪS

2008. GADA REVĪZIJAS APMEKLĒJUMI ĀRPUSKOPIENAS VALSTĪS

Kopā: 283

Kopā: 42
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PROFESIONĀLĀS MĀCĪBAS

Revidentiem ir nepieciešams nepārtraukti mācīties. Turklāt apstākļi, kādos Palātai jāveic revīzijas, 

nozīmē, ka revidentiem jāpārzina svešvalodas. 

Katrs Palātas darbinieks 2008. gadā vidēji mācījās 10 dienas. Salīdzinājumā ar 2007. gadu ievēro-

jami pieauga tehnisko mācību aktivitātes. 2008. gadā Palāta palielināja atbalstu dalībai pastāvīga-

jās mācībās, lai darbinieki varētu uzturēt vai iegūt jaunu profesionālo kvalifikāciju un saņemt dip-

lomus ārējās, iekšējās un datorsistēmu revīzijas jomā. No kopējā mācību dienu skaita 2008. gadā 

valodu kursi veidoja 48 %, 2007. gadā — 52 %. Neņemot vērā valodu kursus, 2008. gadā revidenti 

profesionālajām mācībām veltīja 7 dienas.

Pamatojoties uz ilgtermiņa stratēģisko mērķi “Mācības un izaugsme” un orientējošo mācību 

programmu 2008.–2011. gadam, kā arī uz 2008. gadam pieņemtajiem mācību plāniem, Profesio-

nālo mācību daļa ir uzlabojusi mācību programmu saturu un izstrādājusi jaunus kursus saskaņā 

ar Palātas apstiprinātajām prioritātēm. Turklāt veiksmīgi turpinājās sadarbība ar citām iestādēm 

un tām kopīgām struktūrām, tādām kā Eiropas Administrācijas skola.

6. izcēlumā ir aprakstīti vienas Palātas struktūrvienības darbinieki, viņu veiktais darbs un profe-

sionālā pieredze.
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Palātas ziņojums par saprātīgas enerģijas prog-

rammu 2003.–2006. gadam (Īpašais ziņojums 

Nr. 7/2008) sniedza ieskatu par to, kā tika izmantotas 

dotācijas, kuru mērķis bija uzlabot energoefektīvu 

tehnoloģiju pārņemšanu. Tajā ir apskatītas ieviestās 

procedūras, ar kuru palīdzību piešķir finansējumu 

atsevišķiem projektiem, uzraudzības un novērtēša-

nas kārtība, administratīvās izmaksas, kā arī ietekme, 

ko radīja izpildaģentūras izveidošana.

Palātas revidentu grupa cieši sadarbojās ar referē-

jošo locekli David Bostock. Par revīzijas pārraudzību 

bija atbildīgs daļas vadītājs Hendrik Fehr, darba gru-

pas vadītāja bija Peggy Vercauteren. Revīzijā bija 

iesaistīti revidenti Oliver Müller, Peter Zsapka, Zoltán 

Giday un Carl-Christian Buhr, un lielu ieguldījumu 

sniedza arī David Bostock biroja darbinieki Gerhard 

Ross, Thomas af Hällström un Peter Welch.

Revīzijas laikā izmantoja aptauju, lai iegūtu ziņas no 

daudziem un dažādiem programmu dalībniekiem. 

Lai papildinātu informāciju, kas saņemta no Komisi-

jas, tika izmantotas dažādas izmaksu aprēķināšanas 

metodes.

Revidenti konstatēja, ka programmu pārvaldīja 

saskaņā ar Komisijas parasti piemēroto pieeju un 

standartiem. Tomēr ziņojumā ir atzīmēts, ka prog-

rammas izdevumi nebija skaidri koncentrēti un 

uzraudzība un vērtēšana nebija tādā līmenī, lai 

varētu formulēt viedokli par programmas vispārējo 

kvalitāti. Revīzijas laikā atklājās, ka Komisijas, izpild-

aģentūras un dalībnieku segtie administratīvie izde-

vumi programmu posmā bija salīdzinoši lieli — vie-

nādi ar summu, kas izmaksāta dalībniekiem tajā pašā 

laikposmā. Izpildaģentūras izveidošana palielināja 

dalībnieku apmierinātību ar programmu.

6. IZCĒLUMS. SAPRĀTĪGĀS ENERĢĒTIKAS REVIDENTU GRUPA

No kreisās uz labo: Hendrik FEHR, direktors (25 gadi Palātā), David BOSTOCK, Palātas loceklis (7 gadi Palātā), 

Zoltán GIDAY, revidents (3 gadi Palātā), Peggy VERCAUTEREN, revidente (5 gadi Palātā), Oliver MÜLLER, revi-

dents (6 gadi Palātā), Peter WELCH, Palātas locekļa biroja vadītājs (13 gadi Palātā), Gerhard ROSS, nodaļas 

vadītājs (11 gadi Palātā), Thomas af HÄLLSTRÖM, revidents (8 gadi Palātā).
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FINANŠU INFORMĀCIJA

BUDŽETS

Palātas budžets 2009. gadam ir aptuveni 0,16 % no ES kopbudžeta jeb 2,4 % no ES administratīvā 

un iestāžu budžeta. Salīdzinot ar 2008. gadu, tas ir palielinājies par 41 %. Šis palielinājums ir gal-

venokārt saistīts ar Palātas ēku politikai paredzētajām apropriācijām, jo tiek būvēts Palātas otrs 

paplašinājums “K3”, lai tādējādi risinātu darbinieku skaita pieaugumu. Jauno ēku pabeigs līdz 

2013. gadam. 2008. gada februārī Palāta uzsāka sarunas ar budžeta lēmējiestādi par finansēšanas 

kārtību. Tādējādi celtniecības projektu, kura kopējās izmaksas saskaņā ar aplēsēm ir 79 miljoni 

EUR, finansēs ar apropriācijām, kas piešķirtas četros secīgos gada budžetos. 2008. gada oktobrī 

budžeta lēmējiestāde piešķīra 55 miljonus EUR lielu apropriāciju 2009. gada budžetā. Turpmāk 

pievienotajā tabulā ir parādīts apropriāciju sadalījums budžeta pozīcijās. Apropriācijas personāla 

uzturēšanai 2009. gadā veido apmēram 52 %.

BUDŽETS

Iestādes locekļi

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi

Komandējumu izdevumi

Citi izdevumi, kas ir saistīti 
ar iestādē strādājošiem

1. sadaļas starpsumma

Ēkas un saistītie izdevumi

Informātika un tehniskās iekārtas

Kustamais īpašums un saistītie izdevumi

Kārtējie administratīvie izdevumi

Sanāksmes un konferences

Informēšana un publicēšana

2. sadaļas starpsumma

Revīzijas palāta kopā

(tūkstošos EUR)
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PALĀTAS IEKŠĒJĀ REVĪZIJA

Palātas Iekšējās revīzijas dienesta pienākums ir palīdzēt Palātai sasniegt mērķus, sistemātiski un 

metodoloģiski izvērtējot riska pārvaldību un iekšējās kontroles un vadības procedūras. Iekšē-

jās revīzijas dienests sniedz arī priekšlikumus, lai uzlabotu Palātas produktivitāti. Tam nepiecie-

šama pastāvīga iekšējās kontroles sistēmu efektivitātes novērtēšana. Jāvērtē arī tas, kā atsevišķas 

struktūrvienības īsteno politiku, programmas un pasākumus, jo tādējādi iespējama nepārtraukta 

pilnveidošanās.

2008. gadā Palātas Iekšējās revīzijas dienesta primārie darbi bija saistīti ar finanšu revīziju (finanšu 

pārskatu pārbaude), ex ante apstiprinājuma pārbaužu pārskatīšanu, darbā pieņemšanas procesu, 

pabalstiem un piemaksām, kas darbiniekam pienākas pēc pieņemšanas darbā, ēku uzturēšanu, 

komunālo un apkalpošanas pakalpojumu izdevumiem, IT stratēģijas īstenošanu un IT kontroles 

sistēmu pārskatīšanu. Ieteikumus, ko 2008. gadā formulēja iekšējais revidents, revidētās vienības 

vairākumā gadījumu pieņēma un iekļāva koriģējošajos rīcības plānos.

Iekšējā revidenta darbu uzrauga un viņa neatkarību nodrošina Palātas Revīzijas komiteja. Šī komi-

teja arī apspriež un pieņem zināšanai iekšējā revidenta darba programmu un ziņojumus, turklāt, 

ja vajadzīgs, tā var lūgt iekšējo revidentu veikt īpašas revīzijas. Revīzijas komiteja 2008. gadā 

sasauca sešas sanāksmes un īpašu uzmanību pievērsa iekšējā revidenta sniegto ieteikumu pēc-

pārbaudei. Tā pievērsās arī iekšējā revidenta gada pārskatam par 2007. gadu, Revīzijas komitejas 

darbības pārskatam par 2007. gadu un Palātas ziņojumam budžeta izpildes apstiprinātājiestādei 

par iekšējās revīzijas darbību 2007. gadā.

Revīzijas komitejai bija divas sanāksmes ar Palātas iekšējo revidentu, lai pārrunātu, kā virzās revī-

zija par 2007. finanšu gadu.

PALĀTAS ĀRĒJĀ REVĪZIJA

Revīzijas atzinumā par 2007. gadu (OV C 318, 12.12.2008.) neatkarīgais Palātas ārējais revidents 

formulēja turpmāk citētos secinājumus. 

Par finanšu pārskatiem: “Uzskatām, ka šie finanšu pārskati sniedz patiesu priekšstatu par Eiropas 

Revīzijas palātas finanšu stāvokli 2007. gada 31. decembrī, kā arī par tās finanšu izpildi un nau-

das plūsmām minētajā datumā slēgtajā finanšu gadā, ievērojot Padomes 2002. gada 25. jūnija 

Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002, Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulu (EK, Euratom) 

Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību minētajai Padomes regulai, un Eiropas Revīzijas 

palātas grāmatvedības noteikumus.”

Par resursu izlietošanu un kontroles procedūrām: “Uzmanības lokā nenonāca nekas tāds, kas 

liktu domāt, ka visos būtiskajos aspektos un pamatojoties uz iepriekš aprakstītajiem kritērijiem 

a) Palātai piešķirtie resursi nav izlietoti tiem paredzētajiem mērķiem un b) ieviestās kontroles 

procedūras nesniedz garantijas, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu finanšu darbību atbilstību piemē-

rojamajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem”.
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www.eca.europa.eu

Kā saņemt ES izdevumus

Maksas izdevumi:

• iepērkoties EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

• grāmatnīcās, norādot nosaukumu, izdevēju un/vai ISBN numuru;

•  tieši sazinoties ar vienu no mūsu pārdošanas punktiem. Informāciju saziņai varat 
iegūt šādā interneta adresē: http://bookshop.europa.eu vai sūtot faksu uz 
+352 2929-42758.

Bezmaksas izdevumi:

• izmantojot EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  Eiropas Komisijas pārstāvniecībās un delegācijās. Informāciju saziņai varat iegūt 
šādā interneta adresē: http://ec.europa.eu vai sūtot faksu uz +352 2929-42758.
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