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Reakcija uz Covid-19 pandēmiju un klimata
politika ES revidentu darba programmas centrā
Šodien Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir publicējusi Darba programmu 2022. gadam un turpmāk,
kurā ir norādītas ERP stratēģiskās jomas un revīzijas prioritātes. Ir aptverts plašs jautājumu
loks, atspoguļojot ES galvenos izaicinājumus un svarīgākos problēmjautājumus. Galveno vietu
ieņem ES reakcija uz Covid-19 pandēmiju un ES tālejošie mērķi cīņā pret klimata pārmaiņām.
Revidenti pārbaudīs minētās un arī citas jomas, lai noskaidrotu, vai ES, īstenojot savas pilnvaras
un pildot uzņemtās saistības, efektīvi izmanto nodokļu maksātāju naudu.
Globālā Covid-19 pandēmija joprojām smagi ietekmē Eiropas iedzīvotāju dzīvi, un tas tā
turpināsies vēl kādu laiku. Vienlaikus ES arī praksē īsteno centienus cīnīties pret klimata
pārmaiņām un pāriet uz modernāku, resursu ziņā efektīvāku un konkurētspējīgāku ekonomiku.
Līdz ar to ES finansiālā palīdzība vēl nepieredzētā apmērā tiks piešķirta atveseļošanas
programmām pēc Covid-19 un pasākumiem cīņai pret klimata pārmaiņām.
ERP Darba programma 2022. gadam un turpmāk ir sagatavota, paturot prātā minētos
izaicinājumus. Darba programmā ir uzskaitīti 79 īpašie ziņojumi un apskati, ko ES revidenti plāno
publicēt turpmākajos gados. Ieplānotie dokumenti ir sasaistīti ar stratēģiskajām prioritārajām
jomām. Piemēram, 16 ziņojumi ir paredzēti saistībā ar izdevumiem politikas jomā “ES reakcija uz
Covid-19 un pēckrīzes atveseļošana” par tādiem jautājumiem kā Covid-19 vakcīnu iepirkums un
tiesības uz brīvu pārvietošanos pandēmijas laikā. Tāpat ERP publicēs revīzijas konstatējumus par
ES Atveseļošanas un noturības mehānismu, kurā ir paredzēti 672,5 miljardi EUR dotācijās un
aizdevumos, ko izmantos investīciju un reformu atbalstam, galveno uzmanību pievēršot
ekoloģiskās un digitālās pārkārtošanās jautājumam. Sadaļā “Klimata pārmaiņas, vide un dabas
resursi” ERP izstrādās 17 ziņojumus, tostarp par biodegvielu, enerģijas nodokļiem, nelegālo zveju
un dzīvnieku pārvadāšanu.
Tiks aptvertas arī daudzas citas ES izdevumu un politikas jomas. Piemēram, prioritārajā jomā
“Drošība un Eiropas vērtības” revidenti pārbaudīs ES ārējo darbību, cita starpā novērtējot, kā
ES risina migrācijas pamatcēloņus Āfrikā, un analizējot ES finansiālo atbalstu bēgļu aprūpei
Turcijā. Revidenti pievērsīsies arī iekšējiem jautājumiem, piemēram, krāpšanai kopējās
lauksaimniecības politikas maksājumos un tiesiskumam Eiropas Savienībā.
Šī preses relīze sagatavota, lai sniegtu kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas Darba programmu 2022. gadam un turpmāk.
Tās pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu.
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Revidenti skatīs arī galvenos ES ekonomikas konkurētspējas jautājumus, tostarp 5G mobilo sakaru
tīklu drošību, akumulatoru ražošanu un mikročipu nozares attīstību Eiropas Savienībā. Fiskālās
politikas jomā īpaša uzmanība tiks pievērsta ES banku uzraudzībai un ieguldījumu fondu
vienotajam tirgum.
Ar šādu visaptverošu tēmu klāstu ERP turpinās nodrošināt ES iedzīvotājiem un politikas
veidotājiem neatkarīgus ziņojumus par galvenajiem ES nākotnei nozīmīgajiem jautājumiem,
izceļot aspektus, kas darbojas labi, un pievēršot uzmanību nepilnībām. 2021. gadā ERP publicēja
32 revīzijas ziņojumus un apskatus par tādām dažādām tēmām kā vides aizsardzība, nodokļi,
mobilitāte, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, migrācija un patērētāju tiesības.

Vispārīga informācija
Veicot neatkarīgu, profesionālu un ietekmīgu revīzijas darbu, ERP novērtē ES darbību
saimnieciskumu, efektivitāti, lietderību, likumību un pareizību. Palātas revīzijas ziņojumi un
atzinumi ir būtisks elements ES pārskatatbildības ķēdē – ar šiem ziņojumiem un atzinumiem tiek
prasīta atbildība no tiem, kuru pārziņā ir ES rīcībpolitikas un programmu īstenošana, un tie ir:
Eiropas Komisija, citas ES struktūras un dalībvalstu pārvaldes iestādes. ERP dokumenti arī palīdz
ES iedzīvotājiem labāk izprast, kā ES un dalībvalstis risina šodienas un nākotnes izaicinājumus.
Darba programma 2022. gadam un turpmāk ir pieejama ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu)
ES 23 valodās.
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