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Preses relīze 
Luksemburgā, 2022. gada 1. septembrī 

Revidenti pētīs ES iestāžu noturību 
pandēmijas laikā 
Covid-19 pandēmijai ir bijusi tālejoša ietekme uz ES iestāžu darbu. Eiropas Revīzijas 
palāta (ERP) veic revīziju par to, cik elastīgi ES iestādes ir reaģējušas uz pandēmijas krīzi 
un kādu mācību no tās gūst. 

“Covid-19 pandēmijas dēļ organizācijas visā pasaulē bija spiestas mainīt darba metodes, lai 
turpinātu strādāt,” teica par revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Marek Opiola. 
“ES iestādes nav izņēmums: tām nācās reaģēt un pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Mūsu revīzija 
koncentrējas uz šo iestāžu īstenoto reakciju un mācību, kādu tās ir guvušas.” 

ERP revidē ES galveno iestāžu (Parlamenta, Padomes, Komisijas un Tiesas) noturību pret Covid-
19 pandēmiju. Revīzija pētīs, kā reaģējušas iestādes, kas atrodas Briselē, Luksemburgā, Strasbūrā 
un valstīs, kurās atrodas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs.  

Revidenti īpaši pievērsīsies tam, vai ES iestādes bija ieviesušas visaptverošus un regulāri 
atjauninātus darbības nepārtrauktības un sagatavotības plānus un vai šajos plānos ir ievēroti atzītie 
standarti. Revidenti arī pārbaudīs, kā iestāžu reakcija mainījās krīzes laikā un kā tās spēja īstenot 
savas attiecīgās pilnvaras, vienlaikus risinot krīzes izraisītās nepieredzētās problēmas. Visbeidzot, 
revīzijā aplūkos iestāžu gūto pieredzi ar mērķi sagatavoties pēcpandēmijas videi.  

Šis ir viens no vairākiem revīzijas darbiem, kurus Eiropas Revīzijas palāta veic, lai izvērtētu Covid-
19 krīzes ietekmi ES. Cits revīzijas darbs koncentrēsies uz ES politisko reakciju, aplūkojot pašas 
ES iestādes – šīs reakcijas veicinātājas. 

ERP nesen publicēja divus apskatus par ES reakciju uz Covid-19 krīzi – vienu par veselības un otru 
par ekonomiskajiem aspektiem, kā arī īpašu ziņojumu par aviopasažieru tiesībām pandēmijas laikā. 
ERP savā darba programmā 2021. gadam un turpmāk paziņoja, ka šogad katra ceturtā no tās 
jaunajām revīzijām būs saistīta ar Covid-19 un atveseļošanas pasākumu kopumu. 

https://www.eca.europa.eu/
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=57722
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=57497
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=58696
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=57946
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Vispārīga informācija  

Katra ES iestāde galvenokārt darbojas neatkarīgi. Attiecībā uz darbaspēka pārvaldību kopējā 
tiesiskā regulējuma ietvaros tās lielā mērā darbojas autonomi. Tādus jautājumus kā darbības 
nepārtrauktības plāni, riska novērtējumi, IT drošība, darba apstākļi un ēku apsaimniekošana 
reglamentē katras iestādes iekšējie noteikumi.  

Revīziju plānots pabeigt 2022. gada vidū. Revīzijas ieskatu pamatā ir sagatavošanās darbs, kas 
paveikts līdz revīzijas sākšanai, un tie nav uzskatāmi par revīzijas apsvērumiem, secinājumiem vai 
ieteikumiem. Pilns šā revīzijas ieskata teksts angļu valodā ir pieejams ERP tīmekļa vietnē 
eca.europa.eu. 

Kontaktinformācija presei 

ERP preses birojs: press@eca.europa.eu  
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu - Mob. tālr.: (+352) 691 553 547 
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu - Mob. tālr.: (+352) 691 551 502 
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