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ERP 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. 

Preses relīze 
Luksemburgā, 2020. gada 15. aprīlī 

Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanā, izmantojot 
ES struktūrfondus, jānodrošina līdzsvars starp lielāku elastību 
un pārskatatbildību, atzīst revidenti 

Eiropas Komisija ierosina uz laiku atvieglot Eiropas strukturālo un investīciju (ESI) fondu izdevumu 
noteikumus, lai palīdzētu dalībvalstīm mazināt Covid-19 uzliesmojuma sekas. Saskaņā ar jauno 
Eiropas Revīzijas palātas (ERP) atzinumu dalībvalstīm pēc iespējas drīzāk ir jābūt pieejamam 
ES atbalstam, taču ieviesto procedūru atvieglošana rada riskus.  

Komisijas priekšlikums ir daļa no ES atbildes reakcijas uz Covid-19 krīzi. Konkrēti, viens no ārkārtas 
pasākumiem ir priekšlikums ieviest jaunus noteikumus, lai dalībvalstīm ātrāk piešķirtu ESI fondu 
finansējumu un sniegtu tām lielāku elastību novirzīt ES atbalstu tur, kur tas ir visvairāk vajadzīgs. 
Piemēram, tas ļautu dalībvalstīm pieprasīt ES finansējumu 100 % apmērā, neieguldot savu 
līdzfinansējumu un nenovirzot noteiktu atbalsta daļu svarīgajām jomām, kā pētniecība vai klimats. 
Turklāt tās varētu vieglāk pārvietot līdzekļus starp savām programmām un reģioniem un pašas izlemt, 
kur tos novirzīt. 
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“Pašreizējā situācijā ir steidzami jāmobilizē visi pieejamie finanšu līdzekļi, lai novērstu Covid-
19 uzliesmojuma ietekmi uz veselību, uzņēmējdarbību un iedzīvotājiem,” sacīja par šo ziņojumu 
atbildīgā ERP locekle Iliana Ivanova. “Komisijas ierosinātā īstermiņa reakcija ir nepieciešama, lai 
palīdzētu dalībvalstīm mazināt krīzes sekas, taču ir jānodrošina pareizs līdzsvars, kā arī šim 
priekšlikumam nevajadzētu izraisīt būtiskus kompromisus attiecībā uz pārskatatbildību.” 

Revidenti norāda, ka priekšlikumā nav sniegts papildu skaidrojums par to pasākumu paredzēto 
raksturu, kuru nolūks ir veicināt reaģēšanas spēju krīzes situācijā. Revidenti arī uzsver, ka Komisijai un 
likumdevējiem uzreiz nebūtu pieejama uzticama informācija par ESI fondu izdevumiem saistībā ar 
Covid-19 uzliesmojumu, un tas varētu ietekmēt pārskatatbildību par līdzekļu izlietojumu ES pilsoņu 
priekšā. 

Komisijai būs rūpīgi jāuzrauga situācijas attīstība, lai nodrošinātu, ka pagaidu ārkārtas pasākumi tiek 
īstenoti tikai tik ilgi, cik to prasa ārkārtas situācija, uzskata revidenti. Lai arī daži pasākumi būtu 
pieejami tikai noteiktu laiku, citi varētu palikt spēkā līdz 2023. gada beigām, kad beidzas pašreizējo 
programmu maksājumu periods. Tādējādi dalībvalstis varētu finansēt savas krīzes reakcijas darbības, 
kā arī ar Covid-19 uzliesmojumu saistītus pasākumus, ko tās jau ir veikušas. 

Komisijas priekšlikumu pašlaik apspriež abi likumdevēji — Eiropas Parlaments un Padome —, un 
paredzams, ka tas tiks pieņemts tuvākajās nedēļās. 

Piezīmes izdevējiem 

Saskaņā ar Līgumu par ES darbību Eiropas Parlaments un Padome pieprasīja ERP Atzinumu 
Nr. 3/2020 par grozījumiem ES regulā par Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanu Covid-
19 uzliesmojuma mazināšanas vajadzībām. Pašlaik tas ir pieejams ERP tīmekļa vietnē eca.europa.eu 
angļu valodā. Drīzumā tiks pievienotas pārējo valodu versijas. Revidenti jau iepriekš 2018. gadā 
sniedza atzinumu par ierosināto Kopīgo noteikumu regulu (KNR) 2021.–2027. gadam un drīzumā 
publicēs atzinumu par ierosināto grozītās KNR priekšlikumu 2021.–2027. gadam. 

Saistībā ar šo atzinumu preses pārstāvjus lūdzam sazināties ar 
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