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PRIEKŠVĀRDS 

Lai gan Eiropas Savienība un tās dalībvalstis 2022. gadā joprojām 
saskaras ar globālās pandēmijas sekām un straujajām klimata 
pārmaiņām, to priekšā ir vēl viena krīze – milzīga enerģētikas, 
drošības un migrācijas krīze –, ko izraisījis Krievijas agresijas karš 
pret Ukrainu. Visi šie notikumi būtiski ietekmē Eiropas Savienības 
iedzīvotāju dzīvi, tās ekonomisko stāvokli un globālās attiecības. 

Tā kā Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir neatkarīga Eiropas Savienības 
ārējās revīzijas iestāde, tās uzdevums ir pārbaudīt, vai Eiropas 
Savienības līdzekļi tiek piesaistīti un izlietoti saskaņā ar attiecīgo 

regulējumu un noteikumiem un vai tie sniedz cerētos rezultātus. Tas 
attiecas arī uz visiem jaunajiem pasākumiem, kas ieviesti, lai 
palīdzētu pārvarēt pašreizējo daudzo krīžu negatīvo ietekmi. Mūsu 
darba programma 2023. gadam un turpmāk ir sagatavota, paturot 
prātā šos izaicinājumus. Pievienojam sarakstu ar 82 īpašajiem 
ziņojumiem un apskatiem, ko esam plānojuši publicēt galvenokārt 
2023. un 2024. gadā. 

Enerģētikas krīze ir īpaši smagi skārusi dalībvalstu ekonomiku, 
uzņēmumus un iedzīvotājus. Turklāt ES mērķis ir uzņemties vadību 
cīņā pret globālajām klimata pārmaiņām. Stratēģiskās prioritātes 
“Klimata pārmaiņas, vide un dabas resursi” ietvaros mēs plānojam 
veikt 21 revīziju, aptverot plašu jautājumu loku, tostarp 
energoapgādes drošību, piesārņojumu, ar klimatu saistītas darbības 
un ilgtspējīgu pārtikas ražošanu. 

Mūsu revīzijas darbs attiecas arī uz drošību un migrāciju. 
Stratēģiskās prioritātes “Noturība pret draudiem Savienības 
drošībai un Eiropas vērtību — brīvības, demokrātijas un 
tiesiskuma – ievērošana” ietvaros mums ir 14 uzdevumi tādās 
jomās kā Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) ieguldījums 
kopējā ārpolitikā un drošības politikā (KĀDP), militārā mobilitāte un 
palīdzība bēgļiem. 
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Mūsu darba kārtības prioritāte joprojām ir iniciatīva 
NextGenerationEU (NGEU), kas paredz īstermiņā tērēt ievērojamas 
summas nolūkā novērst koronavīrusa pandēmijas radīto 
ekonomisko un sociālo kaitējumu. Nākamajos divos gados mēs 
plānojam publicēt 12 revīzijas ziņojumus, kuros tiks pārbaudīts 
NGEU, galvenokārt aptverot Atveseļošanas un noturības 
mehānismu (ANM). Trīs revīzijas ir veltītas citai svarīgai horizontālai 
jomai, proti, krāpšanas apkarošanai. Turklāt mēs aptveram arī 
daudzas citas jomas, kas noteiktas ERP stratēģijā  
2021.–2025. gadam. 

Kā jaunievēlētais ERP priekšsēdētājs es vēlētos uzsvērt, ka ar savu 
neatkarīgo, objektīvo un profesionālo revīzijas darbu vēlamies arī 
turpmāk veicināt ES līdzekļu pareizu un efektīvu izlietošanu. Šī 
darba programma mums palīdzēs veikt šo sarežģīto uzdevumu. 

Tony Murphy 
priekšsēdētājs 
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Stratēģiskā 
prioritāte 

un plānotais 
publicēšanas gads 

Uzdevums  Dokumenta 
veids Uzdevuma mērķis 

Horizontālā joma: 
NGEU 

 

2023 

Investīciju iniciatīvas reaģēšanai uz 
koronavīrusu 
(CRII, CRII Plus) un REACT-EU 

Īpašais ziņojums 
Pārbaudīt, vai Komisija efektīvi pielāgoja 2014.–2020. gada kohēzijas politiku, izmantojot 
investīciju iniciatīvas reaģēšanai uz koronavīrusu un REACT-EU, un ātri mobilizēja Eiropas 
strukturālos un investīciju fondus (ESI fondus), lai reaģētu uz Covid-19 pandēmiju. 

Komisijas ANM kontroles sistēmas 
struktūra Īpašais ziņojums Novērtēt, vai Komisijas kontroles sistēmai ir potenciāls nodrošināt ANM maksājumu 

pareizību un ES finanšu interešu aizsardzību. 

Parādu pārvaldība 
Komisijā Īpašais ziņojums Novērtēt, vai Komisija ir izstrādājusi efektīvas sistēmas NGEU finansēšanai piesaistīto 

parādu pārvaldībai. 

ANM sniegums Īpašais ziņojums Novērtēt, vai Atveseļošanas un noturības mehānisma uzraudzības sistēma ir piemērota 
snieguma mērīšanai. 

ANM apguve Īpašais ziņojums 
Novērtēt vienu no ANM galvenajiem mērķiem – ātrumu –, pārbaudot apmēru, kādā 
ANM finansējums faktiski tika piešķirts sākumposmā. Revīzijā tiks novērtēts dalībvalstu 
reformu un investīciju apguves līmenis. 

Divkārša finansēšana Īpašais ziņojums 
Novērtēt, vai Komisija un dalībvalstis ir ieviesušas stabilas pārvaldības un kontroles 
sistēmas, lai novērstu no ANM un kohēzijas politikas programmām finansēto izdevumu 
divkāršu finansēšanu.  
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Horizontālā joma: 
NGEU 

 

2024 

ANM digitālā pārkārtošanās Īpašais ziņojums 
Novērtēt, vai nacionālajos atveseļošanas un noturības plānos (NANP) iekļauto digitālo 
investīciju un reformu īstenošana efektīvi veicināja ES digitālo stratēģiju un digitālo 
pārkārtošanos. 

Dalībvalstu ANM kontroles sistēmas Īpašais ziņojums 
Novērtēt, vai dalībvalstu ierosinātās kontroles sistēmas no Atveseļošanas un noturības 
mehānisma saņemto līdzekļu pārvaldībai ir izstrādātas tik labi, lai aizsargātu ES finanšu 
intereses. 

Jaunais pašu resurss, kas pamatojas 
uz nereciklēta izlietotā plastmasas 
iepakojuma daudzumu 

Īpašais ziņojums 
Novērtēt, vai Komisija ir izveidojusi piemērotu sistēmu, lai pārvaldītu jauno pašu resursu, 
kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, tostarp lai 
iekasētu un pārbaudītu dalībvalstu iemaksas.  

ANM reformas (1) Īpašais ziņojums Novērtēt, vai reformu īstenošana konkrētā ANP iekļautā jomā veicina noturību un 
konverģenci. 

Zaļā iezīmēšana NGEU Īpašais ziņojums Novērtēt NextGenerationEU ANM instrumenta saskaņotību ar Eiropas zaļā kursa mērķiem 
klimata politikas jomā un ieguldījumu to sasniegšanā. 

ANM reformas (2) Īpašais ziņojums Novērtēt, vai reformu īstenošana konkrētā ANP iekļautā jomā veicina noturību un 
konverģenci. 
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Stratēģiskā 
prioritāte 

un plānotais 
publicēšanas gads 

Uzdevums  Dokumenta 
veids Uzdevuma mērķis 

Horizontālā joma: 
krāpšanas 

apkarošana 

 

2023 

Interešu konflikts Īpašais ziņojums 
Pārbaudīt, vai Komisija un dalībvalstis ir ieviesušas efektīvu politiku un procedūras interešu 
konflikta problēmu risināšanai kopējā lauksaimniecības politikā (KLP) un kohēzijas 
maksājumos. 

Horizontālā joma: 
krāpšanas 

apkarošana 

 

2024 

Krāpšanas apkarošanas stratēģija Īpašais ziņojums Novērtēt, cik efektīva ir Komisijas 2019. gada stratēģija krāpšanas apkarošanai (CAFS) 
attiecībā uz ES izdevumiem. 

Ar PVN saistīta krāpšana attiecībā uz 
importu Īpašais ziņojums Novērtēt, vai ES efektīvi nodrošina savu finanšu interešu aizsardzību, kad tirgotāji izmanto 

īpašas ar PVN saistītas importa procedūras. 
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Stratēģiskā 
prioritāte 

un plānotais 
publicēšanas gads 

Uzdevums Dokumenta 
veids Uzdevuma mērķis 

Savienības 
ekonomikas 

konkurētspēja 

2023 

Enerģētikas savienība Īpašais ziņojums 
Pārbaudīt, kā ACER pārrauga elektroenerģijas tirgus noteikumu konsekventu un efektīvu 
īstenošanu un uzraudzību attiecībā uz tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un pārredzamību 
(REMIT) iekšējā enerģijas tirgus jomā. 

Skolu digitalizācija Īpašais ziņojums Novērtēt skolu digitalizācijai sniegtā ES atbalsta efektivitāti. 

Atzītie uzņēmēji Īpašais ziņojums Novērtēt, vai ES atzītā uzņēmēja (AEO) programma ir veiksmīgi atbalstījusi likumīgu 
tirdzniecības un piegādes ķēdes drošību.  

Līdz 2024. gadam kļūstot par pasaulē 
otro lielāko akumulatoru ražotāju Īpašais ziņojums Novērtēt to rīku piemērotību, kurus Komisija ir izvēlējusies, lai iesaistītos akumulatoru 

vērtību ķēdē, to īstenošanas pakāpi līdz šim un, ja iespējams, to ietekmi. 

Savienības 
ekonomikas 

konkurētspēja 

2024 

Ūdeņraža transports Īpašais ziņojums 
Novērtēt, cik efektīvi Komisijas stratēģija veicina ES ūdeņraža infrastruktūru transportam un 
cik lietderīgi no ES līdzfinansējuma tiek atbalstīta ūdeņraža infrastruktūras izstrāde un 
savlaicīga tās nodrošināšanu dalībvalstu transportam. 

Mākslīgais intelekts Īpašais ziņojums Analizēt, vai ES ieguldījumi mākslīgā intelekta jomā (galvenokārt ar pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” starpniecību) tiek izmantoti ES iekšienē, jo īpaši ES rūpniecībā.  

Digitālie maksājumi Īpašais ziņojums 

Izpētīt, vai digitālo maksājumu regulējums un ar to saistītās ES struktūru darbības veicina 
šādu maksājumu drošību un efektivitāti. Revīzijā galvenā uzmanība tiks pievērsta ES līmeņa 
mērķiem, piemēram, pārrobežu pakalpojumu sniegšanas atvieglošanai, konkurences 
veicināšanai, finanšu noziegumu novēršanai, patērētāju aizsardzības veicināšanai un finanšu 
stabilitātes nodrošināšanai. 

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana 
Eiropas Savienībā Īpašais ziņojums Novērtēt, vai joprojām pastāv šķēršļi darba ņēmēju profesionālo kvalifikāciju un akadēmisko 

diplomu savstarpējai atzīšanai ES iekšējā tirgū. 
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Stratēģiskā 
prioritāte 

un plānotais 
publicēšanas gads 

Uzdevums  Dokumenta 
veids Uzdevuma mērķis 

Valsts atbalsts krīzes laikā Īpašais ziņojums 

Novērtēt, kā Komisija ir koriģējusi valsts atbalsta noteikumus attiecībā uz ANM un kohēzijas 
finansējumu, lai nodrošinātu, ka ES valsts atbalsta noteikumi tiek efektīvi piemēroti, 
novēršot kropļojošu ekonomisko ietekmi uz ES uzņēmumiem pēc Covid-19 un iebrukuma 
Ukrainā, un izpētīt, kā dalībvalstis ir piemērojušas šos noteikumus, tostarp pagaidu 
izņēmumus. 

Atbalsts jauniešiem Īpašais ziņojums Novērtēt, vai Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (JNI) 
efektīvi atbalstīja jauniešu nodarbinātību un nodarbināmību. 

Ģeogrāfiskā bloķēšana Īpašais ziņojums Novērtēt, cik efektīvs ir tiesiskais regulējums un Komisijas un dalībvalstu veiktie pasākumi, 
lai likvidētu šķēršļus pārrobežu e-komercijai un aizsargātu patērētāju tiesības. 

Privātās pensijas Īpašais ziņojums Pārbaudīt, vai ES darbības bija efektīvas, lai nodrošinātu pensiju sistēmu ilgtspēju, atbalstot 
privātās pensijas, kas ietver aroda pensijas (II līmenis) un privātās pensijas (III līmenis). 
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Stratēģiskā 
prioritāte 

un plānotais 
publicēšanas gads 

Uzdevums Dokumenta 
veids Uzdevuma mērķis 

Noturība pret 
Savienības drošības 
apdraudējumiem un 

Eiropas vērtību – 
brīvības, 

demokrātijas un 
tiesiskuma – 
ievērošana 

2023 

Pārtikas piegādes ķēdes 
Covid-19 laikā Īpašais ziņojums Novērtēt, vai Komisija un dalībvalstis ir pienācīgi reaģējušas uz Covid-19 pandēmiju, lai 

saglabātu pārtikas nodrošinājumu visā Eiropas Savienībā. 

Attīstības palīdzības plānošana Īpašais ziņojums Novērtēt, vai ES ir piešķīrusi attīstības palīdzību 2021.–2027. gadam saskaņā ar skaidri 
definētu stratēģiju un vai tā ir izstrādājusi kvalitatīvas atbalsta programmas. 

Sagatavošanas darbība aizsardzības 
pētniecībai (PADR) Īpašais ziņojums Novērtēt, vai PADR bija efektīvs testēšanas mehānisms, lai finansētu un stimulētu sadarbību 

starp pētniecības un tehnoloģiju jomas ieinteresētajām personām ES dalībvalstīs. 

Iniciatīva “Spotlight” Īpašais ziņojums Novērtēt, vai ES ieguldījums kopīgajā ES un ANO iniciatīvā “Spotlight” ir efektīvs veids, kā 
visā pasaulē novērst vardarbību pret sievietēm un meitenēm. 

Eiropas Ārējās darbības dienests Īpašais ziņojums Novērtēt, vai EĀDD ir labi sagatavots, lai efektīvi veicinātu kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas (KĀDP) saskaņotību. 

Personu ar invaliditāti vienlīdzība Īpašais ziņojums Pārbaudīt, vai ES stratēģija invaliditātes jomā un ES finansējums ir veicinājis personu ar 
invaliditāti vajadzību apmierināšanu. 
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Stratēģiskā 
prioritāte 

un plānotais 
publicēšanas gads 

Uzdevums  Dokumenta 
veids Uzdevuma mērķis 

Noturība pret 
Savienības drošības 
apdraudējumiem un 

Eiropas vērtību – 
brīvības, 

demokrātijas un 
tiesiskuma – 
ievērošana 

 

2024 

Migrācijas pamatcēloņu novēršana 
Āfrikā Īpašais ziņojums Novērtēt, vai projekti, kas īstenoti, izmantojot ES Ārkārtas trasta fondu Āfrikai, ir sasnieguši 

plānotos rezultātus, vienlaikus ievērojot cilvēka pamattiesības.  

Bēgļu atbalsta mehānisms Turcijā Īpašais ziņojums Pārbaudīt, kā ir ieviesti Īpašajā ziņojumā 27/2018 sniegtie ieteikumi, un novērtēt rezultātus, 
kas gūti, īstenojot Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā (FRiT) pirmās daļas attīstības virzienu. 

Programma “Pilsoņi, vienlīdzība, 
tiesības un vērtības” Īpašais ziņojums Novērtēt, vai Komisija efektīvi pārbauda, vai programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un 

vērtības” ietvaros piešķirtie ES līdzekļi kalpo to mērķim – popularizēt ES vērtības.  

Militārā mobilitāte Īpašais ziņojums 
Novērtēt, vai Militārās mobilitātes rīcības plāns, kas ir ES stratēģiskās autonomijas 
priekšnoteikums, ir uz pareizā ceļa, lai veicinātu ātru un netraucētu militāro kustību Eiropas 
Savienībā un ārpus tās. 

Tiesiskums Eiropas Savienībā Īpašais ziņojums Pārbaudīt, vai jaunie tiesiskuma nosacījumi ir efektīvs instruments ES finanšu interešu 
aizsardzībai, ja kohēzijas jomā tiek pārkāpts tiesiskums. 

Kohēzijas rīcība bēgļu atbalstam 
Eiropā (CARE) Īpašais ziņojums 

Pārbaudīt, vai dalībvalstis ir izmantojušas Eiropas Savienības CARE/FAST kohēzijas politikas 
līdzekļus efektīvi, lietderīgi un ekonomiski, lai atbalstītu bēgļus, kas bēg no Ukrainas 
Krievijas iebrukuma dēļ. 

Migrantu integrācija Eiropas 
Savienībā Īpašais ziņojums Novērtēt, vai Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansētie projekti bija efektīvi un 

vai tie efektīvi integrēja trešo valstu valstspiederīgos. 

Ziņošana par tiesiskumu Apskats Sniegt kopsavilkumu par tiesiskuma pārskatīšanas ciklu, īpašu uzmanību pievēršot 
ikgadējam ziņojumam par tiesiskumu. 



 11 
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prioritāte 
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Klimata pārmaiņas, 
vide un dabas 

resursi 

 

2023 

Klimata pārmaiņas un attīstības 
palīdzība Īpašais ziņojums 

Novērtēt, cik efektīva ir Pasaules klimata pārmaiņu alianse plus (GCCA+), kas ir galvenā 
ES ārējās darbības iniciatīva cīņai pret klimata pārmaiņām, palīdzot visneaizsargātākajām 
valstīm mazināt riskus un pielāgoties pārmaiņām.  

Augsnes aizsardzība un kūtsmēslu 
apsaimniekošana Īpašais ziņojums Novērtēt, vai KLP un attiecīgie Nitrātu direktīvas noteikumi ļauj ES panākt ilgtspējīgu 

augsnes apsaimniekošanu un novērst šķidrmēslu pārmērīgu koncentrāciju. 

Bīstamie atkritumi Apskats Iepazīstināt ar stāvokli bīstamo atkritumu rašanās, atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un 
marķēšanas jomā gan ES iekšienē, gan nosūtīšanai uz trešām valstīm. 

Intermodālie kravu pārvadājumi Īpašais ziņojums Novērtēt, vai ES regulatīvais un finansiālais atbalsts intermodālajiem kravu pārvadājumiem 
līdz šim ir bijis efektīvs. 

Klimata mērķrādītāji Īpašais ziņojums 
Izvērtēt, cik lielā mērā ir sasniegti 2020. gada klimata un enerģētikas mērķi, un novērtēt, vai 
ES klimata un enerģētikas pārvaldības satvars nodrošina stabilu pamatu 2030. gada 
mērķrādītāju sasniegšanai. 

Dzīvnieku pārvadāšana Apskats Izpētīt, kā notiek dzīvu dzīvnieku pārvietošana starp dalībvalstīm un trešām valstīm, un 
analizēt galvenos dzīvnieku pārvadāšanas iemeslus. 

Aprites ekonomika Īpašais ziņojums Pārbaudīt, cik efektīvs ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts aprites ekonomikas 
izstrādes un ražošanas posmiem. 

Zilā enerģija un integrētā jūrlietu 
politika Īpašais ziņojums Novērtēt atkrastes atjaunīgās enerģijas attīstību jūras telpiskās plānošanas un jūras vides 

aizsardzības kontekstā. 

Viedās pilsētas Īpašais ziņojums Novērtēt, vai tā dēvētie bākas projekti ir efektīvi sekmējuši, ka ES pilsētas kļūst viedākas. 
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prioritāte 
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Uzdevums  Dokumenta 
veids Uzdevuma mērķis 

Akvakultūra Īpašais ziņojums 
Pārbaudīt, vai Komisija un dalībvalstis ir izvirzījušas pareizos nosacījumus, lai atbalstītu 
akvakultūras nozares ilgtspējīgu izaugsmi, vai tās ir sasniegušas nospraustos mērķus un 
nodrošinājušas ES līdzekļu efektīvu izmantošanu. 

Biodegviela Īpašais ziņojums Novērtēt ES atbalstu ilgtspējīgas biodegvielas ieviešanai gan ilgtspējīgu avotu izmantošanas 
ziņā, gan būtisku atšķirību ieviešanā. 
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Klimata pārmaiņas, 
vide un dabas 

resursi 

 

2024+ 

CO2 no automobiļiem Īpašais ziņojums 
Novērtēt, cik uzticama ir ziņošana par automobiļu emisijām un vai tā ļauj pareizi un 
savlaicīgi iekasēt attiecīgos naudas sodus; novērtēt ražotājiem piedāvātās elastības ietekmi 
un plaisu starp laboratorijā pārbaudītām un reālām emisijām (izmantojot lielos datus). 

Energoapgādes drošība 
Savienībā Īpašais ziņojums 

Novērtēt, vai ES, atbalstot un ieguldot infrastruktūrā, vairumtirgos un attīstības plānos, 
panāk elektroenerģijas un gāzes piegādes drošību saskaņā ar klimata mērķiem 2030. un 
2050. gadam. 

KLP stratēģiskie plāni Īpašais ziņojums Novērtēt, vai dalībvalstu apstiprināto stratēģisko plānu struktūra un saturs atbilst zaļākas 
KLP politikas mērķim. 

Jūras ūdens kvalitāte Īpašais ziņojums 
Novērtēt to ES darbību saskaņotību un efektivitāti, kuru mērķis ir samazināt jūras 
piesārņojumu, un pārbaudīt, vai ES pieredze ir veiksmīga, lai sasniegtu 2030. gadam izvirzīto 
mērķi panākt nulles piesārņojumu ES jūras ūdeņos.  

Klimatadaptācija Īpašais ziņojums 
Novērtēt ES Klimatadaptācijas stratēģijas īstenošanu un pārbaudīt, vai klimatadaptācijas 
finansējuma integrēšanai ES budžetā ir ņemta vērā klimata pārmaiņu pašreizējā ietekme 
un/vai paredzamā ietekme nākotnē. 

Bioloģiskā lauksaimniecība Īpašais ziņojums Novērtēt ES atbalstu bioloģiskajai lauksaimniecībai, ņemot vērā tā ieguldījumu ES klimata 
un vides mērķos. 

Pilsētu piesārņojums Īpašais ziņojums Novērtēt ES noteikumu un ES finansēto projektu efektivitāti gaisa, trokšņa un gaismas 
piesārņojuma apkarošanai pilsētu teritorijās. 

Gāzes infrastruktūra Īpašais ziņojums 

Novērtēt, vai ES finansētie ieguldījumi gāzes transportēšanas un uzglabāšanas 
infrastruktūrā, izmantojot kohēzijas politiku / Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu / Atveseļošanas un noturības mehānismu, sniedz efektīvu ieguldījumu 
ES energoapgādes drošībā saistībā ar gāzes piegādi.  



 14 

 

Stratēģiskā 
prioritāte 

un plānotais 
publicēšanas gads 

Uzdevums  Dokumenta 
veids Uzdevuma mērķis 

Viedtīkli un skaitītāji Īpašais ziņojums Novērtēt, vai ES efektīvi veicina viedtīklu un skaitītāju ieviešanu, kas ir galvenais faktors 
ES 2030. un 2050. gada klimata un enerģētikas mērķrādītāju sasniegšanā. 

Energoresursu plānošana Īpašais ziņojums 

Novērtēt, vai Komisija ir ieviesusi atbilstošas uzraudzības sistēmas, lai nodrošinātu, ka 
dalībvalstu energoresursu plānošana ir efektīva un atbilst ES enerģētiskās drošības sistēmai, 
un vai tā efektīvi koordinē Enerģētikas savienības mērķi dažādot gāzes piegādi un rezervju 
uzkrāšanu. 
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Stratēģiskā 
prioritāte 

un plānotais 
publicēšanas gads 

Uzdevums  Dokumenta 
veids Uzdevuma mērķis 

Savienības fiskālā 
politika un publiskās 

finanses 

 

2023 

ES banku uzraudzība Īpašais ziņojums Sniegt pārliecību par Eiropas Centrālās bankas vadības darbības efektivitāti nozīmīgāko 
kredītiestāžu uzraudzībā.  

Ekonomikas pārvaldība Apskats 

Izvērtēt mūsu iepriekšējo revīzijas darbu un apzināt iespējamās izmaiņas ekonomikas 
pārvaldībā, ņemot vērā jauno realitāti un sekas, ko izraisījusi pandēmija un karš Ukrainā. 
Apskatā tiks norādīti riski, problēmas un iespējas ES ekonomikas koordinēšanai nākotnē 
saistībā ar notiekošajām diskusijām par tās reformu, kas, visticamāk, īstenosies 2023. gadā. 

2021+ budžeta “galaktika” Īpašais ziņojums Novērtēt pašreizējo ES finanšu arhitektūras struktūru, tostarp izmaiņas, kas ieviestas ar 
2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēmu (DFS) un NGEU. 

Ārvalstu tiešie ieguldījumi Īpašais ziņojums Sniegt sākotnēju ieskatu par to, cik efektīvi tiek īstenota Regula (ES) 2019/452 par ārvalstu 
tiešo ieguldījumu (ĀTI) izvērtēšanas mehānismiem.  

ES līdzekļu atgūšana Īpašais ziņojums Novērtēt Komisijas sistēmas, ar kurām nodrošina, ka ES efektīvi un savlaicīgi atgūst 
nepareizi izlietotos līdzekļus. 

Savienības fiskālā 
politika un publiskās 

finanses 

 

2024 

Kaitējoša nodokļu konkurence Īpašais ziņojums 
Novērtēt to politikas un regulatīvo pasākumu struktūru, īstenošanu un efektivitāti, kurus 
Komisija veikusi, lai apkarotu krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas 
un nodokļu apiešanu Eiropas Savienībā.  

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds Īpašais ziņojums 
Novērtēt ESIF vispārējo sniegumu papildu investīciju un privātā kapitāla mobilizēšanā ar 
mērķi novērst tirgus nepilnības un neoptimālas investīciju situācijas un tādējādi veicināt 
ekonomikas izaugsmi.  
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Uzdevums  Dokumenta 
veids Uzdevuma mērķis 

Cita kategorija 

 

2023 

ES līdzekļu pārvaldības digitalizācija Apskats Analizēt ES līdzekļu pārvaldības un kontroles digitalizācijas stāvokli, ar to saistītos riskus un 
problēmas, kā arī ietekmi uz revīziju.  

Vīna nozare Īpašais ziņojums Pārbaudīt, vai ES regulējums vīna dārzu pārstrukturēšanai un pārveidošanai uzlaboja 
vīnkopju konkurētspēju un ilgtspēju. 

Likumdevēju lobēšana Īpašais ziņojums Novērtēt, vai ES Pārredzamības reģistrs ir efektīvs rīks lobēšanas darbību pārredzamības 
nodrošināšanai ES politikā un lēmumu pieņemšanā. 

Publiskais iepirkums Īpašais ziņojums Novērtēt, vai Komisija un dalībvalstis ir efektīvi apzinājušas un novērsušas šķēršļus 
pārredzamam un konkurētspējīgam publiskajam iepirkumam iekšējā tirgū. 

Kohēzijas izdevumu pareizība  Apskats Iepazīstināt ar mūsu revīzijas konstatējumiem par ES izdevumu pareizību kohēzijas politikā 
2014.–2020. gada periodā. 

Cita kategorija 

 

2024+ 

Covid un ES aģentūras Īpašais ziņojums 
Novērtēt, kā Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs 
(ECDC) reaģēja uz Covid-19 pandēmiju un vai šī reakcija bija mērķderīga. Tas jo īpaši ietver 
viņu spēju laikus un efektīvi pielāgot savu darba praksi. 

Patērētāju uzticēšanās pārtikas 
produktiem Īpašais ziņojums 

Novērtēt, cik efektīva ir ES rīcība ar mērķi palīdzēt nodrošināt, ka pārtikas produktu 
marķējums atbilst saturam un nav maldinošs. Revīzijā tiks arī izvērtēts, vai spēkā esošie 
tiesību akti sniedz informāciju, kas vajadzīga mūsdienu patērētājiem. 

Ceļu satiksmes drošība Īpašais ziņojums Novērtēt ES darbības, kas īstenotas, lai sasniegtu ES mērķi līdz 2050. gadam samazināt ceļu 
satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu līdz gandrīz nullei (“nulles vīzija”). 

Veselības aprūpes digitalizācija Īpašais ziņojums 

Caurskatīt digitālās veselības iniciatīvas un e-veselības datu telpas sagatavošanas darbības 
un programmas. Revīzijā tiks vērtēti līdz šim sasniegtie rezultāti un papildināmība starp 
Atveseļošanas un noturības mehānisma plānotajiem izdevumiem un daudzgadu finanšu 
shēmas izdevumiem. 
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Uzdevums  Dokumenta 
veids Uzdevuma mērķis 

Attālināta pārvaldība Īpašais ziņojums Novērtēt, vai ECHO ĢD humānās palīdzības sniegšana, izmantojot attālināto pārvaldību, ir 
labi pamatota, efektīva un lietderīga.  

Pārkāpuma procedūras Īpašais ziņojums Novērtēt, kā Eiropas Komisija uzrauga ES tiesību aktu piemērošanu dalībvalstīs, jo īpaši to, 
kā pārkāpumu procedūras veicina un nodrošina ES tiesību aktu ievērošanu. 

Veselības aprūpes sistēmas 
partnervalstīs Īpašais ziņojums 

Novērtēt, cik efektīvs un lietderīgs ir ES atbalsts veselības aprūpes sistēmām jaunattīstības 
valstīs, tostarp Komisijas finansiālais un pārvaldības ieguldījums ar veselību saistītās 
globālās iniciatīvās. 

ES iestāžu administratīvais sniegums Apskats Pārskatīt pašreizējos ES iestāžu administratīvā snieguma satvarus un jo īpaši novērtēt, cik 
izsmeļošs ir to tvērums. 
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Mēs esam ES ārējās revīzijas iestāde. Eiropas Revīzijas palātā ir pa 
vienam loceklim no katras dalībvalsts, un Palātā strādā apmēram 
950 darbinieki – visu ES valstu pilsoņi. Mēs atrodamies 
Luksemburgā, tā sāka darbu 1977. gadā un kopš 1993. gada ir 
ES iestāde. 

Mūsu vērtības ir neatkarība, godprātība, objektivitāte, 
pārredzamība un profesionālisms. Mūsu pamatuzdevums: Veicot 
neatkarīgu, profesionālu un ietekmīgu revīzijas darbu, mēs 
novērtējam ES darbību saimnieciskumu, efektivitāti, lietderību, 
likumību un pareizību. Tas palīdz uzlabot ES pārskatatbildību, 
pārredzamību un finanšu pārvaldību, un līdz ar to vairot iedzīvotāju 
uzticēšanās Eiropas Savienībai. Cenšamies efektīvi reaģēt uz 
pašreizējiem un nākotnes izaicinājumiem, ar ko ES jāsastopas strauji 
mainīgos apstākļos. 

Mūsu nākotnes redzējums: Mūsu mērķis ir būt vadošā pozīcijā 
publiskā sektora revidenta profesijā un veicināt noturīgāku un 
ilgtspējīgāku Eiropas Savienību, kas atbalsta tās pamatā esošās 
demokrātiskās vērtības. 

Mūsu revīzijas ziņojumi, apskati un atzinumi ir svarīgs posms 
ES pārskatatbildības ķēdē. Tos izmanto, lai prasītu atbildību no tiem, 
kuru pienākums ir īstenot ES politiku un programmas, tātad no 
Komisijas, citām ES iestādēm un struktūrām un valsts pārvaldes 
iestādēm. 

Visbeidzot, mūsu darba mērķis ir palīdzēt ES iedzīvotājiem labāk 
izprast, kā ES un dalībvalstis risina šodienas un nākotnes problēmas. 
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MŪSU SAGATAVOTIE DOKUMENTI 
Palātā tiek izstrādāti šādi dokumenti: 

— gada pārskats, tostarp ticamības deklarācija un nodaļas par konkrētām DFS jomām, ANM un snieguma jautājumiem; 

— īpašie gada ziņojumi, kuros izklāstīti mūsu veikto finanšu revīziju atzinumi par katru no ES aģentūrām un struktūrām; 

— īpašie ziņojumi galvenokārt pēc veiktajām lietderības revīzijām par atlasītām revīzijas tēmām, ko publicē visu gadu; 

— apskati, kas ir aprakstoša un informatīva ES politikas vai pārvaldības jomu analīze, 

— atzinumi, kurus izmanto Eiropas Parlaments un Padome, kad apstiprina ES tiesību aktus un citus lēmumus. 
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