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Preses relīze 
Luksemburgā, 2022. gada 14. novembrī 

Revidenti aicina uzlabot visaptverošo politikas 
prioritāšu nostiprināšanu ES budžetā 
 
Saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas (ERP) jauno ziņojumu Eiropas Komisija ļoti atšķirīgā mērā 
ES izdevumu programmās ir iekļāvusi ES visaptverošās politikas prioritātes klimata pārmaiņu, 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas, dzimumu līdztiesības, ilgtspējīgas attīstības un 
digitālās pārkārtošanās jomā. Revidenti secina, ka dzimumu līdztiesība ir prioritāte, kura 
ES budžetā ir integrēta vismazāk. Turklāt pastāv būtiskas atšķirības tajā, kā Komisija mēra 
ES budžeta ieguldījumu piecās galvenajās transversālajās politikas jomās un ziņo par to 
sasniegumiem.  
 
“Komisijai savā snieguma satvarā būtu labāk jāiekļauj ES visaptverošās politikas prioritātes, jo 
īpaši attiecībā uz dzimumu līdztiesību, digitālo pārkārtošanos un ilgtspējīgas attīstības mērķiem, 
vienlaikus ņemot vērā savas pieejas izmaksas un īstenojamību,” sacīja par pārskatu atbildīgais 
ERP loceklis François-Roger Cazala. “Tai būtu arī jāuzlabo ziņošana par transversālām politikas 
prioritātēm, lai parādītu, ka tā panāk maksimālu ieguvumu no katra iztērētā eiro, kā arī labāk 
jāizceļ izdevumi, kas vienlaikus veicina vairākas horizontālas politikas prioritātes.” 
 
Komisija ziņoja, ka tā ir pilnībā iekļāvusi galvenās visaptverošās ES politikas prioritātes 
ES budžeta programmās, taču revidenti konstatēja būtiskas atšķirības starp klimata un 
bioloģiskās daudzveidības jomu izdevumiem salīdzinājumā ar izdevumiem dzimumu līdztiesības 
jomā. Lai gan piecas horizontālās prioritātes atšķirīgā mērā bija iekļautas ES izdevumu 
programmās, piemēram, pētniecības, lauksaimniecības un reģionālās attīstības jomā, revidenti 
konstatēja, ka Komisija ir sniegusi pārāk pozitīvus secinājumus par progresu, kas panākts virzībā 
uz integrēšanas mērķrādītājiem. Klimata un bioloģiskās daudzveidības prioritātes lielākoties bija 
pienācīgi iekļautas; Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķi un digitālā 
pārkārtošanās bija iekļauti daļēji. No otras puses, dzimumu līdztiesības prioritāte ir iekļauta 
daudz mazākā mērā. 
 
Klimata un bioloģiskās daudzveidības jomā Komisija ir izstrādājusi metodes izdevumu 
izsekošanai vairākās programmās, lai noteiktu un ziņotu par to, cik daudz tā tērē šīm jomām, un 
tai ir satvars ES budžeta ieguldījuma mērīšanai. Tomēr tās ziņojumi nav precīzi. Tas ir tāpēc, ka 
Komisija izmantoja tuvinājumus, un tāpēc, ka joprojām pastāv revidentu jau iepriekš izceltās 
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nepilnības, kuru dēļ tiek norādīti pārāk lieli izdevumi. Komisijas paziņotā informācija par 
ES programmu ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības mērķu un digitālās pārkārtošanās sasniegšanā ir 
nepilnīga, savukārt kārtība, kādā mēra šo programmu ieguldījumu dzimumu līdztiesības 
prioritātē, ir uzlabota, tomēr tai joprojām ir ierobežojumi.  
 
Komisija seko klimata un bioloģiskās daudzveidības izdevumiem un ir sākusi to darīt arī attiecībā 
uz izdevumiem dzimumu līdztiesības jomā. Tomēr tā sniedz maz informācijas par to, vai 
ES izdevumi vienlaikus veicina vairāku prioritāšu īstenošanu. Komisija arī nemēra to, kas 
sasniegts ar ES izdevumiem, – respektīvi, to faktisko ietekmi uz horizontālajām prioritātēm, 
tomēr tā strādā pie saistīta izmēģinājuma projekta šāda iznākuma mērīšanai.  
 
Vispārīga informācija 
 
Komisija īsteno horizontālas politikas prioritātes visās izdevumu programmās. Komisijas mērķis ir 
šīs prioritātes pakāpeniski iekļaut ES budžeta izstrādē un izdevumos, lai nodrošinātu, ka 
izdevumu programmas tās risina papildus saviem programmas mērķiem. Transversālo politikas 
jomu ņemšana vērā ES izdevumu programmu izstrādē, īstenošanā un novērtēšanā ir svarīga, lai 
maksimāli palielinātu pārredzamību attiecībā uz dažādām prioritātēm plānoto līdzekļu 
piešķiršanu un sniegtu pārskatāmu priekšstatu par ES budžeta sniegumu. 
 
Šī ir pirmā reize, kad revidenti ir ziņojuši par ES horizontālās politikas prioritātēm kopumā. Viņi 
pārbaudīja atlasītas 11 programmas, kas aptver 90 % no maksājumiem, kuri četrās daudzgadu 
budžeta pozīcijās veikti līdz 2021. gada beigām. Piecas prioritātes attiecas uz ES pašreizējiem 
daudzgadu izdevumiem līdz 2027. gadam.  
 
Pilns ERP gada pārskats par ES budžeta sniegumu – stāvokli 2021. gada beigās – ir pieejams 
ERP tīmekļa vietnē. Skatiet arī ERP iepriekšējos ziņojumus par klimata ziņojumiem, dzimumu 
līdztiesības aspekta integrēšanu un ilgtspējas ziņojumu sniegšanu. 
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