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ES delegāciju ēkas: “ne vienmēr labākā ieguldīto līdzekļu 
atdeve,” saka ERP revidenti 

Biroju ēkas un rezidences ES diplomātiem visā pasaulē ne vienmēr sniedz ieguldīto līdzekļu 
labāko atdevi, jo to atlasē un apsaimniekošanā ir nepilnības, – secināts jaunajā Eiropas 
Revīzijas palātas ziņojumā. 

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) koordinē ES ārpolitiku un drošības politiku. Tas 
nodrošina biroja telpas ES darbiniekiem un rezidences delegāciju vadītājiem aptuveni 
140 ES delegācijās visā pasaulē. EĀDD izdevumi par delegāciju ēkām 2014. gadā sasniedza 
165 miljonus EUR. 

Revidenti pārbaudīja atlases procesus 30 delegāciju ēkām, nosūtīja aptauju visām delegācijām un 
apmeklēja četras no tām (Nepālā, Tanzānijā, Turcijā un ASV – Vašingtonā). Revidenti secināja, ka 
delegāciju ēkas kopumā atbilda vajadzībām, tomēr dažos gadījumos nenodrošināja ieguldīto 
līdzekļu labāko atdevi, jo to platība pārsniedza ēku politikā noteikto maksimālo lielumu, 
EĀDD īpašumā bija ēkas, ko vairs neizmanto, un dažreiz maksa, ko iekasēja no organizācijām, 
kuras īrēja telpas delegācijās, nesedza visas izmaksas. 

“Delegāciju ēku efektīva apsaimniekošana sekmē ES ārpolitikas, tirdzniecības un attīstības mērķu 
sasniegšanu,” teica par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Pietro Russo. 
“Taču efektīva apsaimniekošana nozīmē arī ieguldīto līdzekļu atdevi.” 

Revidenti uzskata, ka EĀDD ne vienmēr izraugās labākās ēkas, jo nepilnības ir katrā no 
galvenajiem atlases posmiem: kad delegācijas pēta vietējo tirgu, tām nav pietiekamu zināšanu, lai 
izvēlētos labāko piedāvājumu, un tās nesaņem pietiekamu atbalstu no centrālajiem dienestiem; 
kad delegācijas iepazīstina centrālos dienestus ar iespējām, piedāvātais risinājums ne vienmēr ir 
balstīts uz pamatotu tehnisko un finansiālo analīzi; kad centrālie dienesti pieņem galīgo lēmumu, 
dažreiz līgumu parakstīt jau ir par vēlu, un šāds lēmums ne vienmēr nozīmē ieguldīto līdzekļu 
labāko atdevi. 

Kad EĀDD ir izraudzījies ēkas, tas regulāri novērtē, vai tās joprojām atbilst delegāciju vajadzībām, 
veicot apmeklējumus uz vietas, bet nekonstatē visus trūkumus. Turklāt veiktās uzraudzības 
rezultātus EĀDD pienācīgi nereģistrē savās informācijas sistēmās. Revidenti uzskata, ka ticamas 
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pamatinformācijas trūkums ir šķērslis efektīvai plānošanai. 

EĀDD ilgtermiņa mērķis ir iegādāties vairāk biroja telpu delegācijām, un 2015. gadā tas vienojās 
par nosacījumiem, lai aizņemtos līdz pat 200 miljoniem EUR. Tomēr revidentu viedoklis ir tāds, ka 
EĀDD trūkst zināšanu īpašuma apsaimniekošanas jautājumos un tas nav izveidojis efektīvas 
sistēmas tam piederošo īpašumu apsaimniekošanai. 

Ņemot vērā šos konstatējumus, revidenti iesaka Eiropas Ārējās darbības dienestam: 

• ēku politikas mērķos attiecībā uz biroju ēkām iekļaut vides faktorus, piekļuvi personām ar 
invaliditāti un elastīgumu; 

• nodrošināt, lai maksa, kas noteikta citām struktūrām, kuras izmitinātas delegāciju ēkās, 
būtu konsekventa un segtu visas izmaksas; 

• pilnveidot ēku atlases procedūras piemērošanu; 
• izmantot centralizētu informācijas avotu, lai pārbaudītu un uzraudzītu tirgus cenas biroju 

ēku nomai; 
• uzlabot savu nekustamā īpašuma apsaimniekošanas informācijas sistēmu, lai sniegtu 

ticamāku un būtiskāku informāciju, ko izmantot plānošanas procesā; 
• pastiprināt zināšanas par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu centrālajos dienestos, lai 

izstrādātu stratēģiskāku pieeju; 
• izstrādāt vidēja termiņa prioritātes attiecībā uz nomu, iegādi, pārdošanu, pārveidošanu 

un uzturēšanu; 
• ieviest sistēmas, lai efektīvi apsaimniekotu tam piederošās ēkas. 

 

Piezīmes izdevējiem 

Pēc Eiropas Ārējās darbības dienesta izveidošanas 2011. gada janvārī tas pārņēma no Eiropas 
Komisijas atbildību par ES delegāciju vadīšanu visā pasaulē. Tas nodrošina biroja telpas 
5300 darbiniekiem aptuveni 140 delegācijās. EĀDD atbild arī par delegāciju vadītāju rezidencēm 
un mājokļu nodrošināšanu un ar to saistīto izmaksu atlīdzināšanu 2400 darbiniekiem.  

Īpašais ziņojums Nr. 7/2016 “Eiropas Ārējās darbības dienesta ēku apsaimniekošana visā pasaulē” 
ir pieejams 23 ES valodās. 

2014. gadā ERP publicēja īpašo ziņojumu Nr. 11/2014 par saistītu tēmu – “Eiropas Ārējās darbības 
dienesta izveide” (pieejams šādā adresē: eca.europa.eu). 

 


