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ES augstākās revīzijas iestādes strauji 
reaģēja uz Covid-19 
Covid-19 pandēmija ir viena no postošākajām veselības krīzēm, kādu pasaule jebkad ir 
piedzīvojusi un kam ir būtiska ietekme uz sabiedrību, ekonomiku un indivīdiem visā pasaulē. 
Pandēmija skārusi daudzas jomas un būtiski ietekmējusi arī ES augstāko revīzijas iestāžu 
(ARI) darbu. Tās reaģēja ātri un piešķīra ievērojamus resursus, lai izvērtētu un revidētu reakciju 
uz krīzi. ES ARI Kontaktkomitejas šodien publicētajā revīzijas kompendijā ir sniegts pārskats par 
revīzijas darbu, kas veikts saistībā ar Covid-19 un ko 2020. gadā publicēja ES ARI. 

Pandēmijas ietekme uz ES un dalībvalstīm bijusi būtiska, graujoša un ārkārtīgi asimetriska. Tās 
laiks, apjoms un konkrētā izpausme, kā arī reakcija uz to saistībā ar sabiedrības veselību, 
saimniecisko darbību, nodarbinātību, izglītību un publiskajām finansēm ir krietni atšķirīga ne tikai 
ES, bet arī reģionālā un dažkārt pat vietējā līmenī.  

Vairākumā pandēmijas smagi skarto jomu ES rīcības pilnvaras ir ierobežotas. Daļēji tas ir tādēļ, ka 
ES ir tikai ierobežota kompetence sabiedrības veselības jomā, un daļēji tādēļ, ka dalībvalstīm trūka 
pietiekamas sagatavotības vai sākotnēji arī vienprātības par kopīgu rīcību. Šīs saskaņotās pieejas 
trūkuma dēļ valstu un reģionālās valdības rīkojās neatkarīgi cita no citas, ieviešot profilakses un 
ierobežošanas pasākumus, iepērkot aprīkojumu vai izstrādājot atveseļošanas pasākumu kopumus 
un darbvietu saglabāšanas shēmas ar mērķi mazināt sociālekonomiskās sekas. Tomēr pēc 
sarežģīta sākumposma ES un dalībvalstis, šķiet, ir uzlabojušas sadarbību, lai mazinātu krīzes 
ietekmi.  

“Covid-19 pandēmija izraisīja daudzdimensionālu krīzi, kas skāra gandrīz visas sabiedriskās un 
privātās dzīves jomas,” sacīja Eiropas Revīzijas palātas (ERP) priekšsēdētājs Klaus-Heiner Lehne. 
“Tās ietekme uz mūsu dzīvi un darbu nākotnē būs ievērojama. Tā kā vīrusi nepazīst valstu robežas, 
ES ir vajadzīgi līdzekļi dalībvalstu atbalstam. Laiks rādīs, vai esam guvuši mācību, tostarp sapratuši 
nepieciešamību pēc labākas sadarbības.“  

Dalībvalstu ARI un ERP strauji ieviesa daudzus revīzijas un uzraudzības pasākumus. 2020. gadā ir 
pabeigtas 48 revīzijas. Patlaban tiek veiktas vai tuvāko mēnešu laikā tiek plānotas vairāk nekā 
200 citas revīzijas darbības. 

Šodien publicētais kompendijs sniedz vispārīgu informāciju par pandēmiju un kopsavilkumu par 
tās ietekmi uz ES un dalībvalstīm, tostarp par pandēmijas izraisītajiem reaģēšanas pasākumiem. 
Kompendijā izmantoti arī ir Beļģijas, Kipras, Vācijas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Portugāles, 
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Rumānijas, Slovākijas, Zviedrijas augstāko revīzijas iestāžu un Revīzijas palātas veikto revīziju 
rezultāti. Tajā apkopoti 17 ziņojumi (no 48), kas publicēti 2020. gadā un aptver piecas prioritārās 
jomas: sabiedrības veselība, digitalizācija, sociālekonomiskā reakcija, publiskās finanses un riski un 
vispārēja reakcija dažādos pārvaldes līmeņos. 

Vispārīga informācija 

Revīzijas kompendijs ir izstrādāts, ES Kontaktkomitejā sadarbojoties Eiropas ARI. Tas ir iecerēts kā 
informācijas avots ikvienam, kuru interesē Covid-19 ietekme un ar to saistītais ARI darbs. Pašlaik 
tas ir pieejama angļu valodā ES Kontaktkomitejas tīmekļa vietnē, un vēlāk būs pieejams arī citās 
oficiālajās ES valodās.  

Šis ir ceturtais Kontaktkomitejas sagatavotais revīzijas kompendijs. Pirmais kompendijs, kas 
publicēts 2018. gada jūnijā, attiecas uz jauniešu bezdarbu un integrāciju darba tirgū. Otrais par 
sabiedrības veselību Eiropas Savienībā tika publicēts 2019. gada decembrī. Trešais tika publicēts 
2020. gada decembrī un apskatīja kiberdrošību ES un tās dalībvalstīs. 

Kontaktkomiteja ir autonoma, neatkarīga un politiski neitrāla ES un tās dalībvalstu augstāko 
revīzijas iestāžu vadītāju asambleja. Tā nodrošina forumu ar Eiropas Savienību saistītu kopīgu 
interešu jautājumu apspriešanai un risināšanai. Stiprinot dialogu un sadarbību starp tās locekļiem, 
Kontaktkomiteja veicina ES politikas jomu un programmu efektīvu un neatkarīgu ārējo revīziju. 

Kontaktinformācija presei 
ERP preses birojs: press@eca.europa.eu 
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