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2019. gada revīzijās galveno uzmanību pievērsīs 
svarīgākajām ES pašlaik risināmajām problēmām, saka 
ES revidenti 
Eiropas Revīzijas palāta (ERP) šodien ir publicējusi 2019. gada darba programmu, kurā revidenti 
sniedz sīkākas ziņas par darba prioritātēm un ziņojumiem, kuru publicēšana iecerēta nākamā 
gada gaitā. Revidenti izvērtēs plašu klāstu jautājumu, kas atspoguļo ES pašreizējās problēmas, 
un aizvien vairāk uzmanības pievērsīs tam, vai ar ES politiku un programmām tiek sasniegti 
mērķi un nodrošināta pievienotā vērtība. Revīzijas aptvers tādus svarīgus jautājumus kā dabas 
resursu ilgtspējīga izmantošana, izaugsme un iekļautība, migrācija, drošība un globālā attīstība, 
vienotais tirgus un pārskatatbildīga un efektīva Eiropas Savienība.  

Revidenti plāno novērtēt, kā tiek īstenota bēgļu pārcelšanas ārkārtas shēma un robežkontroles 
kārtība, un izskatīt ES jauno aizsardzības politiku. Tiks pārbaudīta pārrobežu veselības aprūpes 
efektivitāte, izskatītas problēmas saistībā ar ES pieeju transportlīdzekļu emisiju mērīšanai un 
analizēts jautājums, vai ES klimata un enerģētikas politikā, lemjot par investīcijām, tiek piemēroti 
“zaļie” kritēriji. Starp revīzijas prioritātēm būs arī pesticīdi, investīcijas Eiropas reģionus 
savienojošo ceļu infrastruktūrā, ES finansējums kultūras jomā un valsts atbalsts bankām. 

“Mēs pārbaudīsim visas šīs jomas, lai noteiktu, vai ES pilda dotos solījumus,” sacīja Eiropas 
Revīzijas palātas priekšsēdētājs Klaus-Heiner Lehne. “Tas mums ļaus turpināt sniegt 
ES iedzīvotājiem un mūsu partneriem gan ES, gan dalībvalstu iestādēs neatkarīgus un objektīvus 
ziņojumus par ES nākotnei svarīgām tēmām, gan izceļot sekmīgos aspektus, gan norādot uz 
iespējamiem uzlabojumiem.” 

Revidentu darba programma ir sagatavota Eiropas Savienībai svarīgā laikā, kad notiek sarunas par 
nākamo ilgtermiņa izdevumu plānu 2021.–2027. gadam, par kuru būs jāvienojas līdz 2019. gada 
beigām. Turklāt nākamgad no ES izstāsies Apvienotā Karaliste, tiks pārvēlēts Eiropas Parlaments 
un iecelta jauna Komisija.  

Programmā ir sniegta sīkāka informācija par apmēram 35 īpašajiem ziņojumiem un citiem 
tematiskajiem dokumentiem, ko revidenti plāno publicēt 2019. gadā. Šie ziņojumi galvenokārt 
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tiek sagatavoti pēc lietderības revīzijām, kas atlasītas, pamatojoties uz revidentu novērtējumu par 
galvenajiem riska faktoriem saistībā ar ES izdevumiem un politikas īstenošanu. 

Papildus minētajam darbam revidenti arī publicē gada pārskatus par ES budžetu, Eiropas 
attīstības fondiem un ES aģentūrām un kopuzņēmumiem, kā arī sniedz atzinumus par jauniem vai 
atjauninātiem ES tiesību aktiem, kuriem ir finansiālas sekas.  

Piezīmes izdevējiem 

ES gada budžets ir apmēram 140 miljardi EUR. Tas atbilst apmēram 1 % no visu ES dalībvalstu 
nacionālā kopienākuma jeb 2 % no dalībvalstu kopējiem valdības izdevumiem.  

ERP ir neatkarīga Eiropas Savienības ārējās revīzijas iestāde, un tās uzdevums ir pārbaudīt, vai 
ES līdzekļi tiek iekasēti un izlietoti saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem, vai tie tiek pareizi 
uzskaitīti un vai rezultāti tiek sasniegti efektīvi un lietderīgi. Palātas revīzijas ziņojumi un atzinumi 
ir būtisks elements ES pārskatatbildības ķēdē, un tie palīdz iedzīvotājiem labāk izprast, kā ES un 
dalībvalstis risina šodienas un nākotnes problēmas. 

2019. gada darba programma ir pieejama ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās. 

 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/ecadefault.aspx

