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Preses relīze 
Luksemburgā, 2020. gada 28. maijā 

Revidentiem jāvērtē ar Covid-19 saistītie ES atbildes pasākumi 
sabiedrības veselības aizsardzības un ekonomikas jomā 
 
Šodien Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir pārskatījusi savu 2020. gada darba programmu, lai tās 
darba uzmanības centrā būtu aspekti, kas saistīti ar Covid-19. Ir pielāgots programmas tvērums, 
pieeja un vairāku īstenošanas procesā esošu uzdevumu laika grafiks, turklāt ir nolemts 
neturpināt dažus no uzdevumiem, kurus bija paredzēts sākt 2020. gadā. ES ārējās revīzijas 
iestāde savai programmai ir pievienojusi divus jaunus apskatus: vienu par ES ieguldījumu 
sabiedrības veselības aizsardzībā, bet otru par tās ekonomikas politikas atbildes pasākumiem 
saistībā ar koronavīrusa pandēmiju. Abu apskatu mērķis ir veicināt sabiedrisko apspriešanu par 
to, ko ES un tās dalībvalstis ir darījušas pandēmijas seku novēršanai. Turklāt šie apskati sekmēs 
gūtās pieredzes izmantošanu un debates par ES un tās struktūru lomu nākotnes krīžu laikā.  

 
Covid-19 pandēmija ir izraisījusi bezprecedenta problēmas Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm, 
kā arī plašā spektrā politikas jomu. ERP ir pārskatījusi savu programmu, lai nodrošinātu, ka tās 
darbs 2020. gadā pēc iespējas un elastīgā veidā atbilst šīm problēmām. Vajadzības gadījumā 
revidenti ir pārplānojuši savu iesākto uzdevumu tvērumu un pielāgojuši pieeju un laika grafiku, lai 
ņemtu vērā mainījušos un mainīgos apstākļus. Turklāt viņi ir nolēmuši neturpināt četrus 
uzdevumus un pievienot divus apskatus, kuros īpaša uzmanība būs vērsta uz Covid-19 krīzi. 
 
“Eiropas Komisija un citas ES un valstu struktūras, kas atbild par ES rīcībpolitiku un programmu 
īstenošanu, joprojām darbojas krīzes režīmā. Mēs saprotam to pašreizējos ierobežojumus attiecībā 
uz revīzijām, un mūsu revidenti darīs visu, lai šīm struktūrām neradītu papildu slodzi un 
neapdraudētu to spraigo darbu saistībā ar krīzi,” teica ERP priekšsēdētājs Klaus-Heiner Lehne. “Ar 
savas darba programmas pārskatīšanu Covid-19 kontekstā mēs vēlamies nodrošināt, ka mūsu 
revīzijas un apskati sekmēs sabiedrisko apspriešanu par to, cik labi ES un tās dalībvalstis ir tikušas 
galā ar pandēmijas sekām.”  
 
Abi jaunie apskati sniegs neatkarīgu, objektīvu un patiesu skatījumu uz ES darbībām un lomu, 
risinot krīzi divās turpmāk minētajās jomās. 
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- ES politikas veidotāji un pārvaldes iestādes visā Eiropā par prioritāti ir pasludinājuši 
atbildes pasākumus sabiedrības veselības aizsardzības jomā saistībā ar Covid-19, kas 
izraisījis smagas ekonomiskās un sociālās sekas. ES atbildes pasākumi jau ir nonākuši 
uzmanības centrā saistībā ar spriedzi starp ES juridiskajiem pienākumiem un sabiedrības 
gaidām, kā arī saistībā ar augstākā līmeņa intensīvu politisko diskusiju noteiktību. Šā 
apskata galvenais mērķis būs darbības, kuras Komisija un ES aģentūras veica, un resursi, 
kurus tās izmantoja, lai aizsargātu sabiedrības veselību, reaģējot uz pandēmiju.  

 
- Apskats par atbildes pasākumiem ekonomikas jomā būs vērsts uz pasākumiem un 

problēmām saistībā ar ES ekonomisko koordināciju, visaptveroši izsverot ES un dalībvalstu 
ekonomiskās politikas darbības pandēmijas apkarošanai. Apskatā tiks atspoguļotas ES un 
dalībvalstu izmaksas un pārvaldības kārtība, kā arī risku kartēšana un iespējas turpmākai 
ES fiskālai un ekonomiskai koordinēšanai, kas izriet no lēmumiem, kurus dalībvalstis un 
ES iestādes ir pieņēmušas un kuri tām būs jāpieņem tuvākajā nākotnē.  

 
Katrā apskatā tiks sniegts faktu apraksts attiecīgajā jomā un nozīmīgu pārvaldības, finanšu 
pārvaldības, pārredzamības un pārskatatbildības jautājumu informatīvs novērtējums. Apskatu 
sagatavošanai galvenokārt tiks izmantoti publiski pieejami dokumenti; tie palīdzēs apzināt 
konkrētus jautājumus, kas prasa turpmāku, plašāk izvērstu revīzijas darbu, un kalpos par pamatu 
šādu revīziju sagatavošanai. 
 
 
Pārskatītā ERP 2020. gada darba programma ir pieejama Palātas tīmekļa vietnē: eca.europa.eu. 
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ERP īstenotie pasākumi saistībā ar Covid-19 pandēmiju 

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir veikusi vajadzīgos pasākumus, lai Covid-19 pandēmijas laikā turpinātu 
nodrošināt efektīvus publiskā sektora revīzijas pakalpojumus Eiropas Savienībā un savlaicīgi sagatavotu 
revīzijas ziņojumus, atzinumus un apskatus, ciktāl tas ir iespējams šajos sarežģītajos apstākļos. Mēs 
izsakām pateicību visiem, kas strādā, lai glābtu dzīvības un cīnītos pret pandēmiju Luksemburgā, ES un 
citur pasaulē. Esam apņēmušies atbalstīt Luksemburgas valdības sabiedrības veselības aizsardzības 
politiku. Mēs mazinām pašreizējās veselības krīzes ietekmi uz saviem darbiniekiem un esam ieviesuši 
aizsardzības pasākumus, lai viņus un viņu ģimenes pakļautu pēc iespējas mazākam riskam. 
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