
ZIŅOJUMS

par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpā (eu-LISA) 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

(2017/C 417/31)

IEVADS

1. Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (turpmāk tekstā – 
“Aģentūra”, arī “eu-LISA”), kura atrodas Tallinā, Strasbūrā un Sanktjohannā, izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1077/2011 (1). Aģentūra ir atbildīga par otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas (SIS II), Vīzu 
informācijas sistēmas (VIS) un Eiropas pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas (Eurodac) darbības pārvaldību.

2. Galvenie skaitliskie dati par Aģentūru ir sniegti tabulā (2).

Tabula

Aģentūras galvenie skaitliskie dati

2015 2016

Budžets (miljoni EUR) (1) 71,7 82,3

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2) 134 144

(1) Budžeta skaitļi ir balstīti uz maksājumu apropriācijām.
(2) Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Aģentūras sniegtie dati.

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3. Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Aģentūras 
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie 
pierādījumi un vadības apliecinājumu analīze.

ATZINUMS

4. Mēs revidējām:

a) Aģentūras pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (3) un budžeta izpildes pārskatus (1) par 2016. gada 31. decembrī 
slēgto finanšu gadu; un

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.
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(1) OV L 286, 1.11.2011., 1. lpp.
(2) Plašāka informācija par Aģentūras kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē www.eulisa.europa.eu.
(3) Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, 

kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.
(1) Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.

http://www.eulisa.europa.eu


Pārskatu ticamība

Atzinums par pārskatu ticamību

5. Mēs uzskatām, ka Aģentūras pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi 
atspoguļo Aģentūras finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu 
pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Aģentūras finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības 
standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība

Ieņēmumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos 
aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi visos būtiskajos 
aspektos ir likumīgi un pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

8. Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Aģentūras finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt 
pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem 
pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un 
īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas 
būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu 
darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Aģentūras vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu 
likumību un pareizību.

9. Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Aģentūras spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt 
jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

10. Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

11. Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un 
ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un 
Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto 
darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr 
tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un 
tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos 
lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.
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12. Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto 
informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, 
tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar 
pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai 
izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles 
mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu 
izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu 
piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

13. Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam Aģentūras maksu un citu 
ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanas procedūras.

14. Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un 
pieņemti. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un 
Aģentūra pieņem attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

15. Sagatavojot šo ziņojumu un ticamības deklarāciju, mēs ņēmām vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas 
darbu saistībā ar Aģentūras pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas (1) 208. panta 4. punktā.

16. Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam.

KOMENTĀRI PAR DARĪJUMU LIKUMĪBU UN PAREIZĪBU

17. 2016. gadā Aģentūra saņēma un apstiprināja piegādes 2,8 miljonu EUR vērtībā bez budžeta un juridiskajām 
saistībām (līgumiem). Saistības uzņēma ar atpakaļejošu datumu, lai legalizētu pirkumus.

KOMENTĀRI PAR IEKŠĒJĀS KONTROLES MEHĀNISMIEM

18. Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IRD) 2016. gada jūlija ziņojumā secināja, ka vispārējā koncepcija un procesu 
praktiskā īstenošana notiek tā, ka eu-LISA nodrošina SIS II, VIS un Eurodac IT sistēmu darbību tādā veidā, lai datu apmaiņa 
starp valstu iestādēm, kuras tos izmanto, būtu pastāvīga un nepārtraukta. Lai gan IRD neuzsvēra nekādus ļoti svarīgus 
jautājumus, tas uzskatīja, ka ir iespējams uzlabot procesu efektivitāti saistībā ar konfigurācijas pārvaldību un izmaiņu 
pārvaldību, izlaišanas un testēšanas pārvaldību, problēmu pārvaldību, kā arī pakalpojumu un negadījumu pārvaldību. 
Aģentūra un IRD vienojās par koriģējošas rīcības plānu.

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU

19. II sadaļā “Administratīvie izdevumi” pārnesto apropriāciju līmenis ir augsts – 5 miljoni EUR, t. i., 63 % no 
apropriācijām, par kurām uzņemtas saistības (2015. gadā – 9 miljoni EUR jeb 50 %). Tās galvenokārt attiecas uz ēku 
uzturēšanu un konsultāciju pakalpojumiem, kas jāsniedz 2017. gadā. Tik augsts pārnesumu līmenis nākamā gada darbību 
segšanai ir pretrunā budžeta gada pārskata principam.

KOMENTĀRI PAR PAREIZU FINANŠU PĀRVALDĪBU UN DARBĪBAS REZULTĀTIEM

20. Aģentūra 2015. gada jūnijā parakstīja būvniecības līgumu par tās telpām Strasbūrā par 21,5 miljoniem EUR. Tika 
panākta vienošanās, ka pamata maksājumu metode būs maksājumi atbilstoši darba posmiem. Tomēr, lai panāktu lielāku 
budžeta izlietojumu, Aģentūra 2015. gada jūlijā grozīja līgumu, lai dotu priekšroku avansa maksājumu metodei. Līdz 
2016. gada novembrim Aģentūra bija samaksājusi visu līguma summu, kaut arī bija pabeigta mazāk nekā puse no 
būvdarbiem.
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(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).



21. Vienā no sanāksmēm, kas notika 2016. gadā, Komisijas pārstāvis Aģentūras valdē pieskārās jautājumam par 
pieaugošām uzturēšanas izmaksām. Kaut arī ir vairāki argumenti, kas to paskaidro, piemēram, turpmāka attīstība un 
plašākas sistēmu funkcijas, Palāta konstatēja iepirkumus, kuros Aģentūra nenodrošināja ekonomiski izdevīgāko risinājumu. 
Piemēram, Aģentūra saskaņā ar pamatlīgumu iegādājās jaunu programmatūras licenci par 4,6 miljoniem EUR, 
nepārbaudot, vai pamatlīgumslēdzējs, kurš uzņēmās starpnieka lomu starp Aģentūru un iespējamajiem programmatūras 
piegādātājiem, bija atradis labāko cenu.

22. Aģentūra 2016. gada maijā parakstīja pamatlīgumu ar konsorciju par 194 miljoniem EUR Vīzu informācijas 
sistēmas (VIS) un biometrisko datu salīdzināšanas sistēmas (BMS) turpmākai izstrādei un uzturēšanai uz laiku, kas 
nepārsniedz sešus gadus. Līgumslēgšanas tiesības piešķīra atbilstoši publiskā iepirkuma procedūrai. Viena no galvenajām 
prasībām pretendentu pieņemšanai bija komerciāla piekļuve biometrisko datu salīdzināšanas sistēmas tehnoloģijai. Tomēr, 
tā kā uzņēmumam, kas izstrādāja BMS tehnoloģiju, nebija līgumiska pienākuma piešķirt komerciālu piekļuvi nevienam no 
ieinteresētajiem pretendentiem, konkursa procedūrā, iespējams, nebija nodrošināta pietiekama konkurence.

23. Aģentūras ārēju novērtējumu Komisijas uzdevumā veica no 2015. gada marta līdz decembrim un rezultātus 
izklāstīja novērtējuma gala ziņojumā 2016. gada martā. Novērtējumā tika secināts, ka Aģentūra sniedz ieguldījumu 
lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībā brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un efektīvi īsteno savus uzdevumus. Lai 
turpmāk uzlabotu darbības pārvaldību, vērtētāji formulēja 64 ieteikumus, no kuriem septiņi tiek uzskatīti par izšķiroši 
svarīgiem un 11 – par ļoti svarīgiem. Aģentūra ir izstrādājusi plānu šo ieteikumu ieviešanai, un pašlaik tas tiek īstenots.

IEPRIEKŠĒJOS GADOS FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

24. Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, 
ir izklāstīts pielikumā.

Šo ziņojumu 2017. gada 19. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas 
palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus-Heiner LEHNE 
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PIELIKUMS

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads Palātas komentārs
Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests/ieviešana ir sākta/ieviešana nav 
sākta/neattiecas)

2013

Saskaņā ar Aģentūras izveides regulu valstis, kas ir asociētas 
Šengenas acquis un ar Eurodac saistīto pasākumu īstenošanā, 
piemērošanā un pilnveidošanā, veic iemaksas Aģentūras budžetā. 
Šengenas asociētās valstis 2013. gadā izmantoja Aģentūras pārval-
dītās sistēmas, lai gan Komisijas vadītās sarunas vēl turpinājās.

Ieviešana ir sākta

2014

Apstākļu akcentējums saistībā ar pārskatu ticamību

Neapstrīdot 8. punktā pausto atzinumu, Palāta vērš uzmanību uz 
Šengenas informācijas sistēmas (SIS II), Vīzu informācijas sistēmas 
(VIS) un Eurodac (sistēmu) novērtēšanu Aģentūras pārskatos. Šo 
sistēmu darbības pārvaldība ir Aģentūras pamatuzdevums. Tā kā nav 
ticamas un pilnīgas informācijas par šo sistēmu kopējām izstrādes 
izmaksām, Aģentūras pārskatos ir iegrāmatota to tīrā uzskaites 
vērtība, kāda tā bija Komisijas uzskaitē, un tā ir atjaunināta gada 
beigās (aptuveni 6,6 miljoni EUR nodošanas dienā un 2,1 miljons 
EUR 2014. gada 31. decembrī). Šīs summas attiecas galvenokārt uz 
iekārtām un standarta programmatūru komponentiem un neietver 
programmatūru izstrādes izmaksas (sk. Aģentūras gada pārskata 
6.3.1. paskaidrojumu).

Ieviests

2015

Aģentūra parakstīja pamatlīgumu divu miljonu EUR apmērā par 
iepirkuma pakalpojumiem (iepirkuma pakalpojumi), lai līgumslē-
dzējs no trešām personām – pakalpojumu sniedzējiem – iepirktu 
mācību, koučinga un zināšanu apguves pakalpojumus (mācību 
pakalpojumi). Līgumslēdzējs atrod piemērotus mācību pakalpoju-
mus, kas atbilst konkrētam pieprasījumam, un iesniedz par tiem 
tāmi, kurā iekļauta arī maksa par iepirkuma pakalpojumiem 
(uzcenojums). Tomēr pamatlīgumā nav konkrēti minēts, ka 
iepirkuma pakalpojumiem jāatbilst Aģentūras finanšu noteikumos 
izklāstītajiem iepirkuma noteikumiem. Tādējādi pašreizējais tāmju 
iesniegšanas process Aģentūrai, lai saņemtu tās apstiprinājumu, 
nenodrošina, ka pakalpojumi tiek iepirkti saskaņā ar visām finanšu 
noteikumu prasībām.

Ieviešana nav sākta

2015
Uzaicinājums paust ieinteresētību un kandidātu priekšatlase dalībai 
sarunu procedūrā, kuras aplēstā vērtība bija 20 miljoni EUR, notika 
bez pilnvarotā kredītrīkotāja atļaujas.

Neattiecas
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Gads Palātas komentārs
Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests/ieviešana ir sākta/ieviešana nav 
sākta/neattiecas)

2015

Apropriācijas, par kurām bija uzņemtas saistības un kuras bija 
pārnestas, budžeta II sadaļā “Administratīvie izdevumi” bija 9 miljoni 
EUR jeb 50 % no kopējām apropriācijām, par kurām bija uzņemtas 
saistības (2014. gadā – 15 miljoni EUR jeb 87 %). Šie pārnesumi 
galvenokārt attiecas uz lielu līgumu Strasbūras ēkas paplašināšanai 
(4,6 miljoni EUR), kā arī uz pakalpojumiem, kurus sniedz saskaņā ar 
daudzgadu līgumiem.

Neattiecas

2015

Joprojām nav pieņemta kārtība Šengenas asociēto valstu (Šveice, 
Lihtenšteina, Islande un Norvēģija) dalībai Aģentūras darbā, 
konkrēti, nav izvērstu noteikumu, tostarp par balsstiesībām un 
ieguldījumu Aģentūras budžetā. Tā kā šādas kārtības nav, Šengenas 
asociētās valstis veic iemaksas Aģentūras budžeta III sadaļā 
“Pamatdarbības izdevumi” saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti 
ar ES parakstītajos asociācijas nolīgumos. Tomēr tās vēl neveic 
iemaksas Aģentūras budžeta I un II sadaļas pasākumiem (algas un 
citi administratīvie izdevumi).

Ieviešana ir sākta

2015

Revidētās iepirkuma procedūras liecināja, ka Aģentūra slēdza 
līgumus vai risināja sarunas ar vienu līgumslēdzēju, precīzi 
nedefinējot prasītos pakalpojumus. Tas ierobežo konkurenci un 
palielina atkarību no līgumslēdzēja. Aģentūrai – kad vien iespējams – 
jāslēdz līgumi ar vairākiem piegādātājiem vai precīzāk jādefinē 
vajadzīgie pakalpojumi.

Ieviešana nav sākta
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AĢENTŪRAS ATBILDE

17. Šīs procedūras tika izvēlētas, atbildot uz steidzamām operatīvām prasībām, kā arī reaģējot uz ātri pieaugošām IT 
atmiņas glabāšanas vajadzībām, ko pieprasa dalībvalstis.

18. Aģentūra ir ņēmusi vērā Palātas komentārus. eu-LISA un IRD ir vienojušies par rīcības plānu, lai novērstu 
konstatētos trūkumus, un tas pašlaik tiek īstenots.

20. Apropriāciju pārnesumi 1. un 2. sadaļā tiek visu laiku pārskatīti un plānoti ar mērķi laika gaitā tos samazināt līdz 
nepieciešamam minimumam; tas attiecas uz gadījumiem, kad šī darbība it attaisnojama.

Kā darbības rādītājs – no nediferencētām apropriācijām 19 551 594,31 EUR apmērā, kas pārnestas uz 2016. gadu, tikai 
474 015,04 EUR (jeb 2,42 %) tika anulētas.

21. Maksājumiem paredzētais mehānisms reaģēja uz budžeta ierobežojumiem, ļaujot C1 un C2 apropriāciju 
izmantošanu n+1 gada laikā atbilstoši noteikumiem par nediferencētām apropriācijām.

Priekšfinansējuma maksājumi bija saistīti ar atbilstošu finansiālo garantiju, kas pieņemta, ņemot vērā darba progresu un 
samazinot risku aģentūrai. Papildus finansiālām garantijām līgumslēdzējs nodrošināja izpildes garantiju 5 % apmērā. 
Izpildes garantija ir īpaši piesaistīta līgumslēdzēja saistību izpildes rādītājam.

22. Attiecībā uz Vīzu informācijas sistēmas (VIS) uzturēšanas paplašināšanu uzskatīja, ka ieplānotas izmaiņas tehniskā 
un ekonomiskā ziņā nevar tikt atdalītas no pamatlīguma. Šajā ziņā ir jāatzīmē, ka WCC ir Elise meklētājprogrammas 
intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks. Tādēļ jebkurš cits pakalpojumu sniedzējs faktiski būtu WCC apakšuzņēmējs un līdz 
ar to nevarētu nodrošināt rentablāku cenu. Turklāt SC14 attiecās ne tikai uz pastāvīgām WCC Elise licencēm, bet arī uz to 
turpmāko uzturēšanu; šādu uzturēšanu nevarēja uzticēt trešās personas pakalpojumu sniedzējam, nekompromitējot kopīgo 
MWO līgumslēdzēja atbildību attiecībā uz VIS uzturēšanu.

Turklāt tiek uzsvērts arī tas, ka līdz ar pastāvīgo WCC Elise licenču iegādei ir panākti ievērojami ilgtermiņa ietaupījumi 
aģentūrai, ko vērtē kā 402 243,22 EUR četru gada perioda laikā.

Visbeidzot, tiek atzīmēts, ka pamatlīguma īpašo noteikumu I.19.1. pantā noteikta “vislabvēlīgākā klienta” klauzula, 
atbilstoši kurai tiek nodrošināta turpmāka aizsardzība aģentūras finansiālām interesēm gadījumos, kad līgumslēdzējs 
piegādā aparatūru vai programmatūru.

23. Aģentūra atzīst potenciālo risku, ko konstatējusi Palāta, bet uzskata, ka tas nav materializējies, jo neviens 
ekonomikas dalībnieks nav iesniedzis iebildumus par viņu piekļuvi tehnoloģijai. Tādēļ pastāv pietiekami pamatota 
pārliecība par to, ka vienošanās noteikumi tika ievēroti.

24. Aģentūra ņem vērā Palātas komentārus un apstiprina faktu par saskaņotā rīcības plāna pašreizējo īstenošanu. 
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