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Preses relīze 
Luksemburgā, 2021. gada 28. janvārī 

2021. gadā ES revidentu uzmanība būs vērsta uz rīcību, 
kas saistīta ar Covid 

Šodien publicētajā 2021. gada revīzijas plānā Eiropas Revīzijas palāta (ERP) paziņo, ka šogad 
katra ceturtā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) revīzija būs saistīta ar ES atbildes reakciju uz Covid-
19 pandēmiju un Next Generation European Union (NGEU) atveseļošanas pasākumu kopumu. 
Turklāt nākamajos piecos gados ES revidentu mērķis būs veicināt noturīgāku un ilgtspējīgāku 
Eiropas Savienību, kas atbalsta tās pamatā esošās vērtības. Saskaņā ar iestādes jauno stratēģiju 
2021.–2025. gadam, kas arī publicēta šodien, viņi arī turpmāk centīsies iedzīvotājiem sniegt 
stingru revīzijas pārliecību, uzlabojot ES darbību pārskatatbildību un pārredzamību un revidējot 
tās sniegumu svarīgākajās jomās. 

ES revidentu darba programmā 2021. gadam un turpmāk (tā iestiepjas nākamajā gadā) ir 
uzskaitīti 73 īpašie ziņojumi un apskati, kurus 2021. un 2022. gadā viņi plāno publicēt četrās 
stratēģiskās jomās:  

• ES ekonomikas konkurētspēja un kohēzija,  
• klimata un resursu problēmas,  
• drošība un Eiropas vērtības, 
• fiskālā politika un publiskās finanses.  

Šajās publikācijās galvenā uzmanība tiks pievērsta ES darbību snieguma aspektu novērtēšanai 
tādās atlasītās jomās kā vakcīnu iepirkums, pārtikas nodrošinājums un brīva pārvietošanās 
pandēmijas laikā, valstu atveseļošanas plāni, skolu digitalizācija, e-pārvalde, aprites ekonomika, 
klimata aspektu integrēšana, ilgtspējīga zveja, krāpšanas apkarošana kopējā lauksaimniecības 
politikā, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex), ES banku uzraudzība un 
likumdevēju lobēšana. Šīs jomas revidenti ir atlasījuši, pamatojoties uz novērtējumu par 
galvenajiem riskiem saistībā ar ES izdevumiem un politikas īstenošanu.  

“Šī 2021. gada darba programma iezīmē sākumu jaunajai stratēģijai, kas virzīs mūsu – 
neatkarīgas ES ārējās revīzijas iestādes – darbu līdz 2025. gadam,” teica ERP priekšsēdētājs Klaus-
Heiner Lehne. “ES iedzīvotāji arī turpmāk var paļauties uz mums galvenajos jautājumos, kas 
saistīti ar ES nākotni. Mūsu revīzijas būs vērstas uz jomām, kurās varam sniegt vislielāko 
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pievienoto vērtību, izceļot to, kas darbojas labi, un vēršot uzmanību uz to, kas tik labi nedarbojas. 
Tas attiecas arī uz jaunajiem ES pasākumiem, kuru mērķis ir aizsargāt iedzīvotājus no pandēmijas 
negatīvajām sekām.” 

Nākamajos piecos gados revidenti arī turpinās pilnveidot revīzijas pieeju, kuru izmanto, lai 
apstiprinātu ES pārskatus un pārbaudītu, vai izdevumi atbilst noteikumiem. Viņi ņems vērā 
tālejošās izmaiņas, kuras ieviestas ar daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un NGEU 
atveseļošanas pasākumu kopumu, kas ietekmēs ES budžeta finansēšanu un izlietošanu, tostarp 
jaunus pašu resursu veidus un iespējamu pāreju no attiecināmības noteikumiem uz snieguma 
aspektiem. Vēl viena prioritāra joma būs ciešāk sadarboties ar ES krāpšanas atklāšanas 
struktūrām un sniegt lielāku ieguldījumu cīņā pret krāpšanu ES izdevumu un ieņēmumu 
iekasēšanas jomā. 

ERP 2021.–2025. gada stratēģijā ir aplūkotas arī iespējamās izmaiņas revidentu pilnvarās. 
Iestādes galvenais uzdevums ir prasīt atbildību no dažādajām struktūrām, kas pārvalda 
ES līdzekļus un īsteno ES rīcībpolitiku, tomēr pārskatatbildībā un revīzijā ir palikuši trūkumi. Tāpēc 
turpmākajos gados ERP revidenti centīsies iegūt skaidras un plašākas pilnvaras veikt revīziju ne 
tikai ES struktūrās, kā pašlaik, bet arī galvenajās starpvaldību struktūrās, kas ir būtiskas 
ES darbībai. 

Vispārīga informācija 

ERP uzdevums ir pārbaudīt, vai ES līdzekļi ir iekasēti un izlietoti saskaņā ar attiecīgajiem tiesību 
aktiem un noteikumiem, vai tie ir pienācīgi uzskaitīti un lietderīgi un efektīvi izlietoti 
ES iedzīvotāju interesēs. Tās revīzijas ziņojumi un atzinumi ir būtisks elements 
ES pārskatatbildības ķēdē – šos ziņojumus un atzinumus izmanto, lai prasītu atbildību no tiem, 
kuru pārziņā ir ES rīcībpolitikas un programmu īstenošana, un tie ir: Komisija, citas ES struktūras 
un pārvaldes iestādes dalībvalstīs. Tie arī palīdz ES iedzīvotājiem labāk izprast, kā ES un 
dalībvalstis risina šodienas un nākotnes problēmas. 

ERP 2021.–2025. gada stratēģija un darba programma 2021. gadam un turpmāk ir pieejama 
ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) angļu valodā. Drīzumā tiks pievienotas pārējo ES valodu 
versijas. 

Saziņa ar presi: 

Damijan Fišer – E-pasts: damijan.fiser@eca.europa.eu Tālr.: (+352) 4398 45 510 / Mob. tālr.: 
(+352) 621 552 224 

 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
mailto:damijan.fiser@eca.europa.eu

