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Preses relīze
Luksemburgā, 2017. gada 14. decembrī

ES revidenti izziņo jaunu pieeju kohēzijas izdevumu revidēšanai 

Kohēzijas izdevumu atbilstības revīzijās Eiropas Revīzijas palāta izmēģina modificētu pieeju. Konkrēti tas 
nozīmē, ka revidenti pārbaudīs un apstiprinās informāciju, ko par ES izdevumu likumību un pareizību būs 
sniegusi revidējamā vienība – Eiropas Komisija, un vienlaikus labāk izmantos dalībvalstu revīzijas iestāžu 
darbu. Šodien ES revidenti par savu pieeju publicēja informatīvu dokumentu nolūkā sniegt informāciju tiem, 
kurus interesē kohēzijas politika un tās revīzija.   

Eiropas Revīzijas palātas mērķis būs noteikt, vai informācija, ko Eiropas Komisija sniedz par kohēzijas izdevumu 
likumību un pareizību, ir vai nav precīza. Praksē saskaņā ar modificēto pieeju revidenti rūpīgi pārbaudīs Eiropas 
Komisijas un dalībvalstu revīzijas iestāžu jau veiktās pārbaudes. Tas ietver revīzijas dokumentu pārbaudes un 
saņēmēju līmenī jau veiktā revīzijas darba atkārtošanu.  Pamatojoties uz šo veikumu, revidenti formulēs 
secinājumu par Komisijas sniegtās informācijas ticamību katrai programmai, ietverot visu atlikušo kļūdu aplēsto 
līmeni, un kohēzijas jomai kopumā. Šā darba rezultātā tiks sagatavots arī revidentu vispārējs atzinums par 
ES izdevumu likumību un pareizību. 

“Tas iezīmē svarīgas pārmaiņas veidā, kādā mēs revidējam kohēzijas izdevumus,” teica Eiropas Revīzijas palātas 
priekšsēdētājs Klaus-Heiner Lehne. “Savā 2018.–2020. gada stratēģijā mēs nolēmām izmantot jaunu skatījumu 
uz to, kā revidējam ES budžetu un kā varam palielināt ticamības deklarācijas pievienoto vērtību. Attiecībā uz 
2014.–2020. gada periodu mēs ceram, ka spēsim izmantot ieguvumus, ko sniedz labāk izstrādātas iekšējās 
kontroles sistēmas un revīzijas, ko veikušas revīzijas iestādes dalībvalstīs. Pēc tam mēs varētu sniegt neatkarīgu 
ārēju novērtējumu Eiropas Parlamentam un Padomei par to, cik ticama ir Eiropas Komisijas informācija par 
kohēzijas izdevumu likumību un pareizību”. 

Šīs revīzijas rezultāti tiks paziņoti nākamajā gada pārskatā kā daļa no 2017. gada ticamības deklarācijas. 

Piezīmes izdevējiem 

Eiropas Revīzijas palātas informatīvais dokuments “ERP modificētā pieeja kohēzijas jomas revīzijām, kas veiktas 
ticamības deklarācijas vajadzībām” ir pieejams šādā adresē: http://bit.ly/ECAcohesionBP  

 
 


