
ZIŅOJUMS

par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpā (eu-LISA) 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi

(2016/C 449/32)

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 (ES) Nr. 1077/2011 (1). Aģentūra ir atbildīga par otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas (SIS II), Vīzu 
informācijas sistēmas (VIS) un Eurodac darbības pārvaldību.

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

Tabula

Aģentūras galvenie skaitliskie dati

2014 2015

Budžets (miljoni EUR) (1) 64,9 71,7

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2) 129 134

(1) Budžeta skaitlisko datu pamatā ir maksājumu apropriācijas.
(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.

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA

4. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantu Palāta revidēja:

a) Aģentūras gada pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (3) un budžeta izpildes pārskatus (4) par 2015. gada 
31. decembrī slēgto finanšu gadu; un

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

Vadības atbildība

5. Vadība ir atbildīga par Aģentūras gada pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu, kā arī par pakārtoto darījumu 
likumību un pareizību (5).
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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 pārskatos ietilpst bilance, finanšu darbības rezultātu pārskats, naudas plūsmas tabula, pārskats par neto aktīvu pārmaiņām 

un kopsavilkums par svarīgākajām grāmatvedības metodēm, un citi paskaidrojumi.
(4) Tajos ietilpst budžeta izlietojuma pārskats un budžeta izlietojuma pārskata pielikums.
(5) Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013 (OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.), 39. un 50. pants.

http://www.eulisa.europa.eu


a) Vadības atbildība saistībā ar Aģentūras gada pārskatiem ietver tādas iekšējās kontroles sistēmas izveidi, ieviešanu un 
uzturēšanu, kas ļauj sagatavot un patiesi izklāstīt finanšu pārskatus, kuros krāpšanas vai kļūdas dēļ nav sniegtas būtiski 
nepareizas ziņas; izraudzīties un izmantot piemērotas grāmatvedības metodes, pamatojoties uz grāmatvedības 
noteikumiem, ko pieņēmis Komisijas grāmatvedis (6); veikt konkrētajiem apstākļiem atbilstošas grāmatvedības aplēses. 
Izpilddirektors apstiprina Aģentūras gada pārskatus pēc tam, kad Aģentūras grāmatvedis tos ir sagatavojis, izmantojot 
visu pieejamo informāciju, un tiem pievienojis paskaidrojumu, kurā cita starpā ir apliecinājis pamatotu pārliecību par 
to, ka pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Aģentūras finanšu stāvokli.

b) Vadības atbildība saistībā ar pakārtoto darījumu likumību un pareizību un atbilstību pareizas finanšu pārvaldības 
principam nozīmē izveidot, ieviest un uzturēt efektīvu un lietderīgu iekšējās kontroles sistēmu, ietverot pienācīgu 
pārraudzību un piemērotus pasākumus pārkāpumu un krāpšanas novēršanai, kā arī, ja vajadzīgs, tiesvedību nepareizi 
izmaksāto vai izlietoto līdzekļu atgūšanai.

Revidenta atbildība

6. Palātas pienākums ir, pamatojoties uz savu revīziju, Eiropas Parlamentam un Padomei (7) sagatavot deklarāciju par 
gada pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Palāta veic revīziju saskaņā ar Starptautiskās 
Grāmatvežu federācijas (IFAC) starptautiskajiem revīzijas standartiem un ētikas kodeksiem un INTOSAI starptautiskajiem 
augstāko revīzijas iestāžu standartiem. Šie standarti uzliek Palātai pienākumu plānot un veikt revīziju tā, lai gūtu 
pamatotu pārliecību, ka Aģentūras gada pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir 
likumīgi un pareizi.

7. Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto 
informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Izraudzītās procedūras ir atkarīgas no revidenta 
profesionālā sprieduma, kurš balstās uz novērtējumu 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. 
Novērtējot minēto risku, revidents ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un 
patiesu izklāstu, kā arī pārraudzības un kontroles sistēmas, kas ieviestas pakārtoto darījumu likumības un pareizības 
nodrošināšanai, un pēc tam izstrādā konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras. Revīzijā novērtē arī 
izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu. Sagatavojot šo 
ziņojumu un ticamības deklarāciju, Palāta ņēma vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas darbu saistībā ar 
Aģentūras pārskatiem, kā paredzēts ES Finanšu regulas (8) 208. panta 4. punktā.

8. Palāta uzskata, ka iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši, lai pamatotu tās ticamības deklarāciju.

Atzinums par pārskatu ticamību

9. Palāta uzskata, ka Aģentūras gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Aģentūras finanšu stāvokli 
2015. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka 
Aģentūras finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi.

Atzinums par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību

10. Palāta uzskata, ka 2015. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir 
likumīgi un pareizi.

11. Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajiem atzinumiem.
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(6) Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi balstās uz Starptautiskās Grāmatvežu federācijas pieņemtajiem 
starptautiskajiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem (IPSAS) vai, ja nepieciešams, uz Starptautisko grāmatvedības 
standartu padomes izdotajiem starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (IAS)/starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas 
standartiem (IFRS).

(7) Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013, 107. pants.
(8) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).



KOMENTĀRI PAR DARĪJUMU LIKUMĪBU UN PAREIZĪBU

12. Aģentūra parakstīja pamatlīgumu divu miljonu EUR apmērā par iepirkuma pakalpojumiem (iepirkuma 
pakalpojumi), lai līgumslēdzējs no trešām personām – pakalpojumu sniedzējiem – iepirktu mācību, koučinga un zināšanu 
apguves pakalpojumus (mācību pakalpojumi). Līgumslēdzējs atrod piemērotus mācību pakalpojumus, 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.

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

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU

14. 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.

15. 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).

CITI KOMENTĀRI

16. 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.

IEPRIEKŠĒJOS GADOS FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

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

Šo ziņojumu 2016. gada 13. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada 
Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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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 Materiālie pamatlīdzekļi nav apdrošināti, izņemot Tallinas biroja 
vairāku risku apdrošināšanu pret uguns postījumiem. Ieviests

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 (1)

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) (2). Šīs summas attiecas galvenokārt 
uz iekārtām un standarta programmatūru komponentiem un 
neietver programmatūru izstrādes izmaksas (sk. Aģentūras gada 
pārskata 6.3.1. paskaidrojumu).

Ieviešana ir sākta

2014

No 6,6 miljoniem EUR, par kuriem bija uzņemtas saistības I sadaļā 
(“Personāla izdevumi”) un II sadaļā (“Administratīvie izdevumi”) un 
kurus pārnesa no 2013. gada uz 2014. gadu, 1,7 miljonus 
EUR (26 %) anulēja 2014. gadā, un tas liecina, ka 2013. gada beigās 
budžeta vajadzības bija novērtētas par augstu.

Neattiecas
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Gads Palātas komentārs
Koriģējošā pasākuma statuss

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

2014

Uz 2015. gadu pārnesa lielu daļu II sadaļas (“Administratīvie 
izdevumi”) apropriāciju, par kurām bija uzņemtas saistības, proti, 
15 miljonus EUR jeb 87 % (2013. gadā – 6 miljonus EUR jeb 79 %). 
Šie pārnesumi skaidrojami galvenokārt ar novēlotajiem iepirkumiem 
saistībā ar Aģentūras telpu paplašināšanu un renovāciju Strasbūrā. 
Arī III sadaļā (“Pamatdarbības izdevumi”) bija augsts to apropriāciju 
līmenis, par kurām bija uzņemtas saistības un kuras pārnesa – 
24,5 miljoni EUR jeb 85 % (par 2013. gadu nav pieejami salīdzināmi 
skaitliskie dati), galvenokārt saistībā ar daudzgadu līgumiem par IT 
sistēmu uzturēšanu. Augstais anulēto no 2013. gada pārnesto 
apropriāciju līmenis un no 2014. gada uz 2015. gadu pārnesto 
apropriāciju apjoms ir pretrunā budžeta gada pārskata principam. 
Budžeta plānošanai, izpildei un uzraudzībai ir jāievieš procedūras, uz 
kurām var paļauties.

Neattiecas

(1) Izvērstāku informāciju sk. 15. punktā un Aģentūras atbildē.
(2) 0,2 miljoni EUR 2015. gada 31. decembrī, t. i., zem būtiskuma sliekšņa.
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AĢENTŪRAS ATBILDE

14. Minēto pamatlīgumu piešķīra atklātā procedūrā atbilstoši Aģentūras Finanšu regulas noteikumiem. Lai arī tajā nebija 
speciālu nosacījumu, ka līgumslēdzējam ir saistoši ES iepirkuma noteikumi, specifikācijā ir iekļauta obligāta prasība par 
zemākās cenas nodrošināšanu tirgū. Aģentūrai ir tiesības pieprasīt cenas pārskatīšanu, ja ir iespējams atrast zemāku cenu.

Aģentūrai nav ziņu par juridiskām saistībām piemērot līgumslēdzējiem īpašus iepirkuma noteikumus.

15. Aģentūra uzskata, ka pirms sarunu procedūras uzsākšanas Finanšu regulas un tās piemērošanas noteikumu nozīmē 
nav notikusi nekāda priekšatlase (t. i., iepriekš noteiktu atlases kritēriju formāla piemērošana). Uzaicinājumu paust 
ieinteresētību izmantoja kā daļu no tirgus pētījuma, nevis kā iepirkuma procedūru. Tirgus pētījuma iznākums bija daļa no 
dokumentiem, ko apstiprinājis kredītrīkotājs pirms konkursa uzsākšanas.

16. Kā Palāta minēja apropriāciju pārnešanas gadījumā Strasbūras ēkas rekonstrukcijas projektam, bija zināms, ka 
maksājumu grafikā paredzēti nozīmīgi C1 un C2 apropriāciju pārnesumi, un valde bija tā, kas plānoja un apstiprināja šīs 
operācijas.

Aģentūra plānojot un koordinējot ir pielikusi ievērojamas pūles, lai pārbaudītu, ka visiem argumentiem par labu 
nediferencētu apropriāciju pārnesumiem tiešām ir pamatojums, kā to pierāda izteikts atcelšanu samazinājums no 
1 690 194,29 EUR (t. i., 25,53 % no pārnestajām apropriācijām) 2014. gadā uz 457 590,48 EUR (8,75 %) 2015. gadā.

17. Aģentūra pieņem zināšanai komentāru un norāda, ka ir veikti visi juridiski iespējamie pasākumi asociēto valstu 
finanšu iemaksu saņemšanai Aģentūras budžetā, jo nevis Aģentūra, bet Eiropas Komisija vada šīs sarunas. Līgumi ir 
jāratificē šo valstu parlamentiem.

18. Aģentūra nosaka vispiemērotākās tehniskās prasības laikā, kad tiek uzsākti konkurējoši iepirkumi vai kad nav 
iespējams izvairīties no sarunām ar pašreizējo līgumslēdzēju.

Jo īpaši operatīvi vadāmām sistēmām ar faktoriem ārpus Aģentūras kontroles tiek ierobežota iespēja sistemātiski atsākt 
konkursus. Pie šādiem faktoriem jāmin sistēmu tehnisko un juridisko prasību attīstība salīdzinājumā ar konkursa uzsākšanu, 
ierobežots darbinieku skaits konkursu rīkošanai, ierobežots laiks, lai vienotos par prasībām, kādas izriet no operatīvajiem 
pasākumiem. 
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