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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

39. atgādina Revīzijas palātai, ka 

Parlaments, Padome un Komisija vienotās 

pieejas 54. punktā norādīja, ka par visiem 

ārpakalpojumu sniedzēju veiktu ārējo 

revīziju aspektiem „arī turpmāk pilnībā 

atbildīga ir Revīzijas palāta, kas pārvalda 

visas nepieciešamās administratīvās un 

iepirkuma procedūras”; aicina Komisiju 

steidzami precizēt, vai tas vēl joprojām ir 

spēkā; pauž dziļu nožēlu par to, ka jaunā 

Revīzijas palātas pieeja, iesaistot privātā 

sektora revidentus, par 85 % palielināja 

administratīvo slogu aģentūrām un ka tas 

atbilst vairāk nekā 13 000 papildu stundām 

jeb 3,5 pilna laika ekvivalentiem (PLE), 

salīdzinot ar iepriekšējo revīziju, ko veica 

Revīzijas palāta; pauž nožēlu, ka, 

organizējot revīzijas līgumu iepirkumu un 

pārvaldību, decentralizētās aģentūras 

papildu darbam izlietoja vairāk nekā 1 400 

cilvēkstundu, un ka kopējie papildu 

izdevumi ārējām privātā sektora veiktām 

revīzijām 2014. gadā bija EUR 550 000; 

aicina Revīzijas palātu sniegt labākus 

norādījumus privātajiem revidentiem, lai 

būtiski samazinātu palielināto 

administratīvo slogu; 

39. atgādina Revīzijas palātai, ka 

Parlaments, Padome un Komisija vienotās 

pieejas 54. punktā norādīja, ka par visiem 

ārpakalpojumu sniedzēju veiktu ārējo 

revīziju aspektiem „arī turpmāk pilnībā 

atbildīga ir Revīzijas palāta, kas pārvalda 

visas nepieciešamās administratīvās un 

iepirkuma procedūras”; aicina Komisiju 

steidzami apliecināt, vai vienotā pieeja vēl 

joprojām ir spēkā; pauž dziļu nožēlu par to, 

ka jaunā Revīzijas palātas pieeja, iesaistot 

privātā sektora revidentus, par 85 % 

palielināja administratīvo slogu aģentūrām 

un ka tas atbilst vairāk nekā 13 000 papildu 

stundām jeb 3,5 pilna laika ekvivalentiem 

(PLE), salīdzinot ar iepriekšējo revīziju, ko 

veica Revīzijas palāta; pauž nožēlu, ka, 

organizējot revīzijas līgumu iepirkumu un 

pārvaldību, decentralizētās aģentūras 

papildu darbam izlietoja vairāk nekā 1 400 

cilvēkstundu, un ka kopējie papildu 

izdevumi ārējām privātā sektora veiktām 

revīzijām 2014. gadā bija EUR 550 000; 

aicina Revīzijas palātu sniegt labākus 

norādījumus privātajiem revidentiem, lai 

būtiski samazinātu palielināto 

administratīvo slogu; 
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