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03Kopsavilkums

I
Vispārējā stāvokļa apskati ir Eiropas Revīzijas palātas 
(Palātas) jauns produkts. Tajos tiek aplūkotas vispārī
gas tēmas, pamatojoties uz Palātas darba rezultātiem, 
uzkrātajām zināšanām un pieredzi. Apskati veidos 
pamatu apspriedēm un dialogam ar Palātas darbā 
ieinteresētajām personām. Vispārējā stāvokļa apskati 
dod Palātai iespēju izteikt apsvērumus par svarīgiem 
jautājumiem, kuri citādi neietilpst nevienā revīzijas 
jomā. Pirmajā vispārējā stāvokļa apskatā aplūkota 
ES pārskat atbildība un publiskā sektora revīzijas 
kārtība. Šajā otrajā apskatā analizēts risks, kādam 
pakļauta ES budžeta finanšu pārvaldība.

II
Racionāli publiskie izdevumi nozīmē, ka nodokļu 
maksātāju naudu tērē par prioritātēm, kuras par tādām 
uzskata sabiedrība (ar vēlēto pārstāvju starpniecību), 
ka ar šo naudu tiek sasniegti izvirzītie mērķi lietderīgā, 
efektīvā un saimnieciskā veidā un ka kontroles un līdz
svara mehānisms nodrošina pienācīgu demokrātisko 
pārskatatbildību un efektīvu pārvaldību.

III
Pārāk ilgi galvenā uzmanība bijusi pievērsta tam, lai 
ES budžeta tēriņi atbilstu noteikumiem, nevis tam, lai 
šie tēriņi dotu atdevi un palielinātu ES pievienoto vēr
tību, tādējādi sniedzot ES un tās iedzīvotājiem skaidru 
un redzamu ieguvumu, ko nevarētu panākt tikai ar 
valsts, reģionāla vai vietēja līmeņa izdevumiem.

IV
Šis ir kopsavilkums par detalizētāku ziņojumu, kurā 
attiecīgie jautājumi analizēti padziļināti. Kopsavil
kumam un detalizētajam ziņojumam ir pievienoti 
informatīvi apkopojumi, kuros sniegta sīkāka informā
cija par ES ieņēmumu avotiem, par budžeta izdevumu 
kategorijām (daudzgadu finanšu shēmas kategorijām) 
un par publiskā iepirkuma procesu.

V
Labu finanšu pārvaldību apdraud risks, ka ES budžets

a) netiek tērēts kā plānots atbilstoši budžeta lēmēj
iestāžu noteiktajiem nolūkiem un noteikumiem 
(izdevumu likumība un pareizība);

b) netiek pienācīgi atspoguļots gada finanšu pār
skatos (pārskatu ticamība)1;

c) netiek tērēts saprātīgi saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principiem (saimnieciskums, lietderī
ba un efektivitāte); un

d) ES izdevumi varētu nedot pievienoto vērtību 
un paredzētie ieguvumi varētu netikt sasniegti 
(ES pievienotā vērtība).

VI
Ja šo risku labi pārvaldītu, izdevumi būtu labas kva
litātes, t. i., efektīvi un saimnieciski izdevumi, ko tērē 
lietderīgi un saskaņā ar noteikumiem. Tomēr Palāta ir 
apzinājusi vairākus svarīgus problēmjautājumus, kuri ir 
pelnījuši īpašu uzmanību un ir iztirzāti še turpmākajos 
punktos.

Attiecināmības noteikumi un citi 
nosacījumi ES atbalsta saņemšanai

VII
Lielāko daļu ES līdzekļu piešķir uzņēmumiem vai iedzī
votājiem, kuri piesakās uz dotācijām un subsīdijām. 
Noteikumi par naudas izmaksāšanu no ES budžeta un 
šīs naudas saņemšanas nosacījumi ir izstrādāti tiesību 
aktos, kurus bieži papildina citi attiecināmības kritēriji 
un nosacījumi, ko izvirza ES līdzekļu pārvaldītāji dalīb
valstīs. Tādas papildu prasības varbūt nemaz nebūtu 
vajadzīgas un rada administratīvo slogu. Dažādu 
līmeņu kontroles sistēmas, iespējams, nav pietiekamas, 
lai pārbaudītu visu nosacījumu ievērošanu.

1 Tā kā Palāta kopš 2007. gada ir sniegusi pozitīvus atzinumus par 
pārskatu ticamību, tad šī tēma šajā vispārējā stāvokļa apskatā nav 
aplūkota.
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VIII
Sarežģīti attiecināmības noteikumi un citi nosacījumi 
var radīt stāvokli, kad ir trūkumi ES līdzekļu novirzīšanā 
vajadzīgajiem mērķiem un ES budžetu neizlieto opti
māli: potenciāliem saņēmējiem var trūkt motivācijas 
pieteikties uz atbalstu no ES budžeta; sarežģīti notei
kumi apgrūtina un sadārdzina administratoru darbu, 
kas tiem jāveic, lai pārliecinātos par pieteikumu un 
maksājumu pareizību un par visu atbalsta saņemšanas 
nosacījumu ievērošanu.

IX
Lai gan Komisija pamazām cenšas izdot mazāk tie
sību aktu un tos vienkāršot, dalībvalstu iestādes un 
citi saņēmēji joprojām saskaras ar grūtībām. Dažās 
budžeta jomās noteikumi ir pārāk daudzslāņaini. Tas 
var izraisīt dažādu interpretāciju, kā rezultātā noteiku
mus nepiemēro konsekventi.

Publiskā iepirkuma noteikumu un 
procedūru piemērošana

X
Publiskais iepirkums ir preču, pakalpojumu un būv
darbu iepirkšana, ko veic publiskas organizācijas. 
ES publiskā iepirkuma direktīvu mērķis ir veicināt 
ES ekonomikas integrāciju (“iekšējo tirgu”), atvieglojot 
pārrobežu līgumslēgšanu un iepirkšanu un padarot 
šos procesus pārredzamus. Vispārīgi runājot, publiskā 
sektora iestādēm, kuras saņem atbalstu no ES budžeta, 
savos iepirkumos ir jāievēro publiskā iepirkuma notei
kumi un procedūras, ir jāpiemēro vispārēji pārredzamī
bas (atklātuma) noteikumi un jānodrošina vienlīdzīga 
attieksme pret potenciālajiem piegādātājiem. Ja šos 
noteikumus un procedūras neievēro, tas var izmak
sāt dārgāk sabiedrībai, pavājināt konkurenci, var tikt 
noraidīti pilntiesīgi konkursa dalībnieki vai var rasties 
papildu izmaksas vai kavējumi līgumu atcelšanas dēļ.

XI
Palātas veiktais revīzijas darbs liecina, ka daudzu 
Palātas atklāto kļūdu cēlonis ir iepirkuma noteikumu 
un procedūru vāja piemērošana. Tas var notikt tīšām, 
nolūkā dot priekšroku konkrētiem piegādātājiem, vai 
netīšām, ja nav kārtīgi izprasti noteikumi.

Dalībvalstu iestāžu spēja pārvaldīt un 
tērēt ES līdzekļus

XII
Dalībvalstu iestādēm ir jānodrošina, lai subsīdijas un 
dotācijas maksātu attiecināmiem saņēmējiem un lai 
nepareizus maksājumus pienācīgi atgūtu. ES līdzekļu 
administrēšanai vajadzīgo struktūru un sistēmu izvei
des izmaksas sedz kā dalībvalstis, tā ES. Dalībvalstīm 
ir zināma brīvība lemt par šo struktūru un sistēmu 
praktisko organizēšanu.

XIII
ES līdzekļus tērē ar 28 valstu iestāžu starpniecību, 
un šajā procesā ir iesaistītas arī daudzas reģionu un 
vietējās pašvaldības ar dažādu administratīvo spēju 
(iemaņām un resursiem). Tas palielina kļūdu pieļauša
nas risku, kā arī sliktas kvalitātes tēriņu risku. Var arī 
palēnināties ES finansētu darbību un projektu īsteno
šana, pasliktināties regulatīvo pasākumu kvalitāte un 
tikt apgrūtināta Komisijas un dalībvalstu informācijas 
apmaiņa.

ES un valsts budžeta koordinācija. 
Spiediens tērēt ES līdzekļus

XIV
ES budžeta gada pārskata princips var radīt problēmas 
ar tādu darbību finansēšanu, kuras īsteno vairāku gadu 
garumā. Ir vajadzīgs laiks, lai finansēšanas lēmumi 
realizētos konkrētās prioritātēs un darbībās. Turklāt 
ES budžeta process atšķiras no valstu budžeta proce
siem: tiem ir dažādi izpildītāji ar dažādām prioritātēm, 
un tie norisinās pēc dažādiem cikliem. Tas var izrai
sīt ES un valstu budžetu pārklāšanos, nepietiekamu 
ap tvērumu vai pretrunīgumu.
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XV
Daudzas darbības un projektus finansē gan no ES, gan 
no valsts budžetiem (līdzfinansēti izdevumi) ar nosacī
jumu, ka ir pieejams kā viens, tā otrs budžets. Stingra 
ekonomiskā politika dalībvalstīs var radīt apstākļus, 
kad valsts finansējums darbību veikšanai ievērojami 
samazinās vai vispār nav pieejams. Problēmas var ras
ties arī ar ES finansētu darbību ilgtspēju pēc tam, kad 
ES līdzekļus vairs neizmaksā.

XVI
Tā kā ļoti liels uzsvars ir likts uz ES budžeta iztērēšanu 
(uz ieguldījumiem orientētā pieeja), tad darbību un 
projektu vadītāji bieži galveno uzmanību pievērš tam, 
lai būtu ievēroti naudas saņemšanas un izmantošanas 
nosacījumi, neskatoties uz sasniegtajiem rezultātiem.

ES ikgadējo budžetu ietekme uz 
darbībām un naudas plūsmas pārvaldību

XVII
Dalībvalstu iestādes, citas starpniekstruktūras un saņē
mēji var saņemt skaidras naudas avansus (priekšfinan
sējumu) darbību uzsākšanai. Ja priekšfinansēšanas 
posms ir pārlieku ilgs, palielinās kļūdu un zaudējumu 
iespējamība un ir ļoti grūti pārorientēt darbības mērķu 
sasniegšanai. Tā kā izmaksu deklarāciju iesniegša
nas termiņi ir gari, sarežģījumi top manāmi tikai pēc 
vairākiem gadiem, kad tos nereti vairs nav iespējams 
atrisināt.

XVIII
Nākotnē no dalībvalstīm prasīs 1 234 miljardus EUR, ar 
ko segt maksājumus par saistībām. Šajā summā ietilpst 
908 miljardi EUR, par ko panākta vienošanās saskaņā 
ar daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam 
(maksājumi), un papildu 326 miljardi EUR, kas ir 
maksājumi par saistībām saskaņā ar iepriekšējām 
daudzgadu finanšu shēmām un kas varētu ietekmēt 
Komisijas spēju finansēt visus maksājumu pieprasīju
mus konkrētā gadā, kad šos maksājumu pieprasījumus 
iesniedz.

Ieguvumi no ES budžeta tēriņiem – 
ES pievienotā vērtība

XIX
Izdevumiem no Eiropas Savienības budžeta, kurus 
tērē Savienībā, jāsniedz skaidri un uzskatāmi iegu
vumi ES un tās iedzīvotājiem, ja šos ieguvumus nav 
iespējams sasniegt tikai ar valsts, reģionāla vai vietēja 
līmeņa izdevumiem.

XX
Taču reizēm ar ES budžeta līdzekļiem tiek vienkārši 
palielināta pieejamo līdzekļu kopsumma, neradot 
nekādu īpašu ES dimensiju; ES līdzekļus var izmantot 
darbībām, ko dalībvalstis un citi saņēmēji būtu īsteno
juši jebkurā gadījumā (liekā palīdzība); ar ES līdzekļiem 
var nepietikt iecerētā iznākuma sasniegšanai.

Datu un informācijas kvalitāte

XXI
Komisijai ir jākoordinē daudzi budžeta tērēšanā iesais
tīti dalībnieki, un tā nevar vienmēr piemērot stan
dartizētus procesus un vadības sistēmas. Nav viegli 
nodrošināt savlaicīgu pareizo datu ievākšanu no starp
niekstruktūrām un šo datu efektīvu pārbaudīšanu.

XXII
Turklāt Komisija bieži vien uzraudzības darbības un 
finanšu un izpildes pārvaldību veic, balstoties uz iero
bežotiem, nepilnīgiem vai neuzticamiem datiem.
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No ES budžeta nesedzami līdzekļi un 
revīzija

XXIII
Izdevumus, ko nepienākas segt no ES budžeta, parasti 
ir jāatprasa (jāatgūst) no saņēmējiem. Komisija var arī 
piemērot korekcijas izdevumiem, ko dalībvalstis pie
prasa no ES budžeta, vai tos noraidīt kā no ES budžeta 
nesedzamus, tātad sedzamus no valsts budžeta. 
Taču šādas korekcijas ir sarežģīti administrējamas un 
nopietni nemotivē dalībvalstis risināt savu sistēmu 
nepilnības. Dažās izdevumu kategorijās, īpaši kohēzijas 
jomā, dalībvalstis var aizstāt noraidītos izdevumus ar 
attiecināmiem izdevumiem.

XXIV
Komisija nespēj tieši un sistemātiski pārbaudīt visas 
ES budžeta daļas, ko tērē dalībvalstis, citas valstis un 
starptautiskās organizācijas, kā arī saņēmēju dekla
rētos izdevumus. Tā paļaujas uz neatkarīgiem revi
dentiem, kuri apliecina attiecīgos izdevumus, un uz 
savu darbinieku un revidentu veiktām ierobežotām 
pārbaudēm.

XXV
Taču veikto izdevumu apliecināšanas darbu, ko veikuši 
neatkarīgi revidenti, var ietekmēt tā kvalitāte un savlai
cīgums, kā arī revidenta patiesā neatkarība. Uz Komi
sijas pašas veiktajām pārbaudēm var atstāt ietekmi tās 
kontroles stratēģijas nepilnības.

Kādas ir iespējas un kas jādara?

XXVI
Par ES līdzekļu pareizu un saprātīgu tērēšanu atbild gan 
Komisija, gan dalībvalstis. Komisija un dalībvalstis pēdē
jos gados jau ir sekmīgi īstenojušas daudzus attiecīgus 
pasākumus.

XXVII
Tomēr ir radušās jaunas iespējas vienkāršot un uzlabot 
ES budžeta finansiālo pārvaldību: 2014. gadā ir sākusies 
jaunā finanšu shēma, ir ieviesti ar tās īstenošanu saistītie 
tiesību akti un jaunā finanšu regula, un Komisija ir apņē
musies nodrošināt, lai budžets būtu vairāk orientēts uz 
darbības rezultātiem.

XXVIII
Lai izmantotu tikko minētās iespējas, visiem, kas ir saistīti 
ar ES budžetu, savā attiecīgajā jomā ir jāpievērš vairāk 
uzmanības šādiem aspektiem:

 rezultāti un ES pievienotā vērtība,

 darbības rezultātu pārvaldība,

 budžeta pārvaldība,

 kontroles kārtība un citu darbs,

 daudzgadu finanšu shēmas starpposma pārskatīšana.
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01 
Dalībvalstu iemaksas ES vispārējā budžetā (turpmāk – “vispārējais budžets”) tiek 
iekasētas un izmantotas, lai veicinātu programmas un darbības ES politikas mērķu 
atbalstam un īstenošanai. Budžets papildina Eiropas Komisijas (turpmāk – “Komi
sija”) un citu ES iestāžu likumdošanas darbības, ar ko veicina Līguma un ES mērķu 
sasniegšanu. ES gada budžets ir mazs, ja to salīdzina ar dalībvalstu kopējiem 
ieņēmumiem un publiskajiem izdevumiem: tas atbilst tikai nedaudz vairāk kā 1 % 
no visu dalībvalstu saskaitītā nacionālā kopienākuma (NKI) un apmēram 2 % no 
dalībvalstu kopējiem publiskajiem izdevumiem (sk. 1. diagrammu). Tāpat ES bu
džets veido tikai niecīgu daļu no atbalsta, kas ieviests finanšu un valsts parāda 
krīzes pārvarēšanai.

ES budžets veido nelielu daļu no dalībvalstu resursiem un publiskajiem 
izdevumiem (2012. g.)

Avots: Eurostat.

1.
 d

ia
gr

am
m

a

ES dalībvalstu NKI (2012. g.) 
≈ 13 000 miljardi EUR

ES dalībvalstu publiskie
izdevumi (2012. g.) 
≈ 6 400 miljardi EUR

ES budžets (2012. g.)
142 miljardi EUR
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02 
Finanšu krīze un valsts parāda krīze lika uzdot izšķirošus jautājumus par ES lomu 
un attīstību un par to, ko nozīmē būt daļai no ES. Pirms daudzgadu finanšu 
shēmas (DFS) pieņemšanas 2014.–2020. gadam ieilga diskusijas (sk. 1. izcēlumu)1, 
un dalībvalstis negribīgi piekrita palielināt maksājumu budžetu2, kas liecina par 
nevēlēšanos segt ES finansējumu, kuru uztver kā “Eiropas projekta” sekmēšanu 
uz valstu vajadzību rēķina.

03 
Dalībvalstu valdības un Eiropas Parlaments vēlas, lai ES budžets būtu ļoti pārre
dzams. Bet Eiropas Savienībai sagādā raizes tas, ka Eiropas Revīzijas palāta (turp
māk – “Palāta”) visus pēdējos 19 gadus ir sniegusi negatīvu revīzijas atzinumu 
(ticamības deklarāciju) (sk. 2. izcēlumu) par ES izdevumiem. Negatīvs atzinums 
var radīt īsti nepamatotu priekšstatu, ka norādītās kļūdas liecina par nopietnu 
krāpšanu un korupciju saistībā ar ES budžeta tēriņiem, un tas mazina sabiedrības 
uzticību ES iestādēm3.

04 
Dalībvalstu valdības un nodokļu maksātāji vēlas, lai viņu ES budžetā iemaksāta
jiem līdzekļiem būtu lielāka atdeve: lai līdzekļus tērētu pienācīgi un pārvaldītu 
labi, lai tos izlietotu Eiropas Parlamenta un Padomes apstiprinātiem mērķiem un 
lai ar tiem sasniegtu vēlamo iznākumu.

05 
Balstoties uz 35 gadu pieredzi ES ieņēmumu un izdevumu revīzijā, Palāta šajā 
vispārējā stāvokļa apskatā par risku, kādam pakļauta ES budžeta finansiālā pār
valdība, sniedz kopainu par ES finanšu plūsmu un jautājumiem, kuri jārisina, lai 
nodrošinātu, ka cita starpā ES nodokļu maksātāji panāk labāku ES budžeta atdevi. 
Apskatam ir trīs daļas:

a) kopsavilkums, kurā īsi aprakstīti galvenie jautājumi;

b) šis detalizētais ziņojums, kurā aprakstīts konteksts un dota informācija par 
ES budžetu, par ES līdzekļu tērēšanā iesaistītajiem dalībniekiem un par citām 
finanšu plūsmām;

c) informatīvi apkopojumi par katru no galvenajām DFS kategorijām, par ES ie
ņēmumu avotiem un par publisko iepirkumu. Informatīvajos apkopojumos 
aprakstītas minēto jomu galvenās iezīmes un problemātika.

1 Vienošanās par 2014.–
2020. gada DFS prasīja 
divus ar pusi gadus. Eiropas 
Parlaments pieņēma shēmu 
2013. gada 19. novembrī, un 
Padome to apstiprināja tā 
paša gada 2. decembrī.

2 Sk. Pārskata par 2012. finanšu 
gadu 1.51.–1.53. punktu 
(OV C 331, 14.11.2013.).

3 Sk. Atzinumu Nr. 1/2010 
“Eiropas Savienības budžeta 
finanšu pārvaldības 
uzlabošana: risks un 
izaicinājumi” un Palātas atbildi 
uz Komisijas paziņojumu 
“Budžeta reforma – pārmaiņas 
Eiropā”.
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Daudzgadu finanšu shēma

Ar daudzgadu finanšu shēmu (DFS) Savienības politikas prioritātes tiek izteiktas finansiāli vismaz pieciem 
gadiem (Lisabonas līguma 312. pants). DFS nosaka ES izdevumu gada maksimālās summas kopumā un gal
venajām izdevumu kategorijām. Shēma nav tik detalizēta kā gada budžets. Nosakot tēriņu ierobežojumus 
katrai izdevumu kategorijai, DFS liek ievērot budžeta disciplīnu, un tādējādi ES izdevumi notiek atbilstoši 
ES budžeta pašu resursu apjomam un saskaņā ar ES politikas mērķiem. Turklāt šī sistēma nodrošina resursu 
paredzamu piešķiršanu Savienības ilgtermiņa prioritātēm un sniedz ES līdzekļu saņēmējiem lielāku stabilitāti. 
2014.–2020. gada DFS ir noteiktas šā perioda maksimālās budžeta saistības 960 miljardi EUR un maksājumi 
908 miljardi EUR (pēc 2011. gada cenām).

Ticamības deklarācija

Eiropas Revīzijas palātas sagatavotā ticamības deklarācija ir revīzijas atzinums par ES finanšu pārskatu ticamī
bu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Saskaņā ar LESD 287. pantu Revīzijas palātai ir jāpārbauda, 
vai visi ieņēmumi ir saņemti un visi izdevumi veikti likumīgi un vai finanšu pārvaldība ir bijusi pareiza.

Ticamības deklarācijas veida revīzijas atzinums gan par pārskatu ticamību, gan par pakārtoto darījumu liku
mību un pareizību ir reta parādība. Tikai dažu valstu revidentiem tiek prasīts šāds atzinums, un, visticamāk, 
dalībvalstu revidenti nespētu sniegt pozitīvu ticamības deklarācijas tipa atzinumu par valdības budžetu. Pie
mēram, Apvienotās Karalistes Valsts revīzijas birojs pievieno saviem revīzijas atzinumiem iebildes par valdības 
visu finanšu pārskatu ticamību kopumā, bet tas nesagatavo likumības un pareizības veida atzinumu. Līdzīgi, 
ASV Valdības pārskatatbildības birojs atzīst, ka tam nav iespēju sniegt atzinumu par ASV valdības finanšu 
pārskatiem.
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Kas ir ES finanses un kā tās administrē?

ES budžets

06 
ES gada budžeti balstās uz DFS, kurā noteiktas ES izdevumu prioritātes pie
cās galvenajās politikas kategorijās noteiktam periodam (sk. 1. tabulu un 
2. diagrammu).

a) Katram noteiktā perioda gadam DFS nosaka maksimālo gada summu katrā 
kategorijā, kā arī vispārējo gada maksimālo apjomu, par kādu Komisija var uz
ņemties saistības un veikt maksājumus (saistību un maksājumu apropriācijas). 
Ar maksājumu budžetu de facto ir noteikta maksimālā summa, ko Komisija var 
prasīt no dalībvalstīm, lai izpildītu savus skaidras naudas maksājumus.

b) DFS sarunās tika panākta vienošanās, ka ES gada budžetos saglabāsies katrai 
valstij piešķirtais finansējums izdevumiem lauku attīstības, zivsaimniecības 
un kohēzijas jomās (“iepriekšēji piešķīrumi”). Arī ES budžeta maksimālajā ap
jomā lauksaimniecības izdevumiem ir saglabātas kopējās gada subsīdijas, ko 
var izmaksāt katrai dalībvalstij. Tādā veidā 80 % no daudzgadu finanšu shēmā 
dalībvalstīm pieejamiem līdzekļiem un no ES gada budžetiem jau iepriekš ir 
piešķirti dalībvalstīm.

2014.–2020. gada DFS

(miljardos EUR)

DFS kategorija Saistības

Iepriekšēji 
piešķīrumi un 

valstu maksimālie 
apjomi

%

1. Gudra un iekļaujoša izaugsme 450,8 322,3 71

2. Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi 373,2 353,2 95

3. Drošība un pilsonība 15,7

4. Globālā Eiropa 58,7

5. Administrācija 61,6

DFS kopā 960,0 675,5 70

No kā dalībvalstīm pieejams: 839,7 675,5 80

Rezerves 10,0

EAF 30,5

Ārpus DFS kopā 40,5

DFS + ārpus DFS kopā 1 000,5 675,5 68

1.
 ta

bu
la
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Daudzgadu budžets (DFS) 2014.–2020. gadam

Avots: ERP skaitliskie dati, pamatojoties uz Komisijas sniegto informāciju.
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Gudra un iekļaujoša izaugsme 
451 miljards EUR

47 %

Ilgtspējīga izaugsme -
dabas resursi 

373 miljardi EUR
39 %

Maksājumi
 908 miljardi EUR

Maksājumi par saistībām,
kas uzņemtas saskaņā

ar iepriekšējām DFS
326 miljardi EUR

0 150 300 450 600 750 900 1 050 1 200

2014.–2020. g. DFS budžeta maksājumi (908 miljardi EUR)

2014.–2020. g. DFS budžeta saistības (960 miljardi EUR)

Globālā Eiropa
59 mljrd. EUR

6 %

Drošība un pilsonība
 16 mljrd. EUR

2 %

Administrācija
62 mljrd. EUR

6 %

|<----------------------------

|<-----------------------------------
07 
Saskaņā ar vienošanās sarunām, kuras notika saistībā ar finanšu krīzi un 2014.–
2020. gada DFS, ES budžetam jābūt pieskaņotam ES politikas prioritātēm, lai 
veicinātu izaugsmi un radītu darbavietas4. Stratēģijā “Eiropa 2020” ir definēti pieci 
galvenie mērķi, kas ES ir jāsasniedz līdz 2020. gadam, izmantojot gan ES budžeta, 
gan valstu līdzekļus:

a) palielināt nodarbinātību: darbs jānodrošina 75 % cilvēku vecuma grupā no 
20 līdz 64 gadiem;

b) uzlabot izglītību: jāpanāk, lai priekšlaicīga mācību pārtraukšana skartu mazāk 
nekā 10 % jauniešu, un jāveicina turpmākas mācības pēc vidējās izglītības 
iegūšanas tā, lai vismaz 40 % no 30–34 gadus veciem cilvēkiem pabeigtu 
augstāko izglītību;

c) uzlabot apstākļus pētniecībai un inovācijai: pētniecībā un izstrādē ir jāiegulda 
3 % ES iekšzemes kopprodukta;

4 ES stratēģija ekonomikas 
izaugsmei, par ko Eiropadome 
vienojās 2010. gada 17. jūnijā.
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5 EIB īpašnieces ir dalībvalstis, 
un Banka finansē 
kapitālieguldījumu projektus, 
ar kuriem tiek veicināti 
ES mērķi. Apmēram 90 % 
Bankas aizdevumu piešķir 
dalībvalstīm un atlikušos 
10 % – 150 citām valstīm. 
EIB aizdevumus var kombinēt 
ar vispārējā budžeta un 
EAF dotācijām. Daļa no 
EIB grupas ir Eiropas Investīciju 
fonds, kurš piedāvā riska 
kapitālu un garantijas MVU.

6 Sk. Eiropas Savienības 
2013. finanšu gada 
provizoriskos konsolidētos 
gada pārskatus, 
7.1. paskaidrojums 
“Aizņēmumu un aizdevumu 
darbības, kuras pārvalda 
Komisija”.

d) veicināt sociālo iekļaušanu, mazinot nabadzību: vismaz par 20 miljoniem 
jāsamazina to cilvēku skaits, kuri cieš trūkumu vai ir sociāli atstumti vai kuri ir 
pakļauti šādam riskam;

e) samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas (klimats/enerģētika): siltumnīcefekta 
gāzu emisijas salīdzinājumā ar 1990. gadu jāsamazina par 20 % vai pat 30 %, 
ja apstākļi to pieļauj, 20 % enerģijas jāiegūst no atjaunīgiem energoresursu 
avotiem un par 20 % jāpalielina energoefektivitāte.

08 
Papildus ES gada vispārējam budžetam Komisijas pārvaldībā ir arī

a) Eiropas attīstības fondi (EAF) (apmēram 3 miljardi EUR 2013. gadam un 27 mil
jardi EUR 2014.–2020. gadam). Par dalībvalstu iemaksām EAF budžetā vienojas 
starpvaldību sarunās ārpus ES vispārējā budžeta procedūras, bet līdz ar nāka
mo daudzgadu finanšu shēmu EAF varētu iekļaut ES budžetā (sk. informatīvo 
apkopojumu “Globālā Eiropa”). No EAF finansētās darbības Komisija pārval
da, izmantojot resursus, kurus piešķir kā neatmaksājamu atbalstu. Eiropas 
Investīciju banka (EIB) pārvalda Ieguldījumu mehānismu un procentu likmes 
subsīdijas5;

b) aizdevumu un aizņēmumu darījumi par apmēram 57,2 miljardiem EUR 
2013. gada beigās6. Konkrētos un apstiprinātos gadījumos ES, kuru pārstāv 
Komisija, var aizņemties līdzekļus aizdošanai valstīm, ja tas vajadzīgs Līguma 
mandāta pildīšanai:

i) aizņēmuma līdzekļus grantē 28 dalībvalstis. Tos kā kompensējošu aizde
vumu nodod saņēmējvalstij tieši ar tādiem pašiem nosacījumiem, ar kā
diem aizņēmums iegūts, tā ka Komisija neuzņemas nekādu procentlikmju 
vai valūtas maiņas risku;

ii) ir trīs galvenie instrumenti – Maksājumu bilances mehānisms, ar ko sniedz 
finansiālu palīdzību valstīm, kuru valūta nav eiro (2013. gada 31. decem
brī bija aizdoti 11,6 miljardi EUR Ungārijai, Latvijai un Rumānijai); Eiropas 
Finanšu stabilizācijas mehānisms (EFSM), ar ko bija pieejams finansiāls 
atbalsts visām dalībvalstīm (2013. gada 31. decembrī bija aizdoti 44,5 mil
jardi EUR Īrijai un Portugālei), bet no kura tagad vairs jaunus aizdevumus 
neizsniedz, jo šīs atbalsta darbības ir aizstātas ar atbalstu no Eiropas 
Finanšu stabilitātes instrumenta un tās pēcteča – Eiropas Stabilizācijas 
mehānisma (sk. 10. punktu še turpmāk); Makrofinansiālās palīdzības 
mehānisms, ar ko atbalsta partnervalstis, kuras atrodas ārpus Eiropas, 
tomēr ģeogrāfiski tuvu tai (2013. gada decembrī aizdevumu summa bija 
0,6 miljardi EUR);

iii) turklāt dalībvalstīm un citām valstīm ir pieejami Euratom aizdevumi, ar 
kuriem finansē energoiekārtu projektus (0,4 miljardi EUR 2013. gada 
31. decembrī) un Eiropas Ogļu un tērauda kopienas parādzīmes (0,2 mil
jardi EUR 2013. gada 31. decembrī);
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c) ilgtermiņa saistības, kas galvenokārt attiecas uz pensijām un darbinieku 
pabalstiem (45,7 miljardi EUR 2013. gada beigās). Kaut arī darbinieki no savām 
algām sedz vienu trešdaļu paredzamo izmaksu par šiem pabalstiem, tomēr 
dalībvalstis kopīgi garantē šo pabalstu maksāšanu, un no tām nākotnē prasīs 
attiecīgu finansējumu;

d) Garantiju fonds ārējai darbībai, no kura sedz saistību neizpildi par aizdevu
miem, kurus EIB izsniedzis valstīm ārpus ES;

e) īpaši ārpusbudžeta instrumenti, kurus izmantot ārkārtas un izņēmuma gadī
jumos apjomā līdz 1,4 miljardiem EUR katru gadu (Rezerve palīdzībai ārkārtas 
gadījumos, Eiropas Savienības Solidaritātes fonds, Elastības instruments un 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds).

Īpašas darbības saistībā ar finanšu un valsts parāda krīzi

09 
Dalībvalstis ciešāk koordinē ekonomikas politiku Eiropas pusgada ietvaros 
(sk. 3. izcēlumu), un tām ir jāņem vērā ES norādījumi un noteikumi savā gada 
politikā un budžeta alternatīvās.

10 
Kad sākās valsts parāda krīze, eirozonas valstis izveidoja starpvaldību finanšu 
stabilizācijas mehānismus: Eiropas Finanšu stabilitātes instrumentu (EFSI)7 un tā 
pēcteci Eiropas Stabilizācijas mehānismu (ESM)8. Komisija atbild par to, lai tiku 
panākta vienošanās par politiskajiem nosacījumiem, ar kādiem piešķir finansiālo 
palīdzību no šiem mehānismiem, kā arī uzrauga šo nosacījumu ievērošanu. Taču 
šos aizdevumus negarantē ar ES budžetu un neiekļauj ES pārskatos9.

7 No EFSI ir aizdoti 
152,8 miljardi EUR trim valstīm: 
Īrijai, Portugālei un Grieķijai. 
Pēc 2013. gada 1. jūlija no 
EFSI vairs neizmaksāja jaunus 
aizdevumus. Eirozonas valstis, 
kurām vajadzīga palīdzība, 
varēs aizņemties no ESM, 
kura aizdošanas spēja ir 
500 miljardi EUR.

8 ESM izveidoja eirozonas 
valstis, kuras ir šā mehānisma 
akcionāres. Jebkura eiro
zonas valsts, kam vajadzīga 
palīdzība, varēs aizņemties no 
ESM, kura aizdošanas spēja ir 
500 miljardi EUR.

9 Komisija pārvalda arī eirozonas 
valstu divpusējos aizdevumus 
Grieķijai. Tie neietekmē 
ES budžetu, un tos neiekļauj 
un nepiemin ES finanšu 
pārskatos.

3.
 iz

cē
lu

m
s Eiropas pusgads

Visām dalībvalstīm būtu jāpilda apņemšanās sasniegt stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus tādējādi, ka šie mērķi 
tiek iestrādāti valsts mērķos un izaugsmi veicinošā politikā. Eiropas pusgads ir ikgadējs ekonomikas politikas 
koordinēšanas cikls, ar kuru saskaņo un mērķtiecīgi virza katras dalībvalsts centienus, tādējādi nodrošinot vē
lamo ietekmi uz izaugsmi. Katru gadu Komisija sīki analizē valstu ekonomikas un strukturālo reformu program
mas un katrai valstij izstrādā ieteikumus nākamajiem 12–18 mēnešiem. Padome apspriež un oficiāli pieņem 
šos ieteikumus, un tos apstiprina Eiropadome. Tādā veidā dalībvalstis saņem politisku padomu, pirms tās 
apstiprina nākamā gada budžetu. Tās var saņemt arī politiskus brīdinājumus, ja noteiktā termiņā nav uzsākta 
ieteikumu izpilde.
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10 Nacionālo centrālo banku 
daļas ECB kapitālā aprēķina, 
izmantojot formulu, kurā 
atspoguļojas attiecīgās 
valsts iedzīvotāju skaita un 
iekšzemes kopprodukta 
īpatsvars Eiropas Savienībā. 
Šiem abiem rādītājiem ir 
vienāds svars. ECB koriģē 
kapitāldaļas reizi piecos gados 
un ikreiz, kad ES pievienojas 
jauna dalībvalsts. Korekcijas 
izdara, pamatojoties uz 
Komisijas sniegtiem datiem.

11 ERAB izveidoja 1991. gadā. 
Šī banka veicina 
uzņēmējdarbību un pāreju 
uz atvērtu un demokrātisku 
tirgus ekonomiku. Banka 
darbojas 34 valstīs 
Centrāleiropā, Vidusāzijā 
un Vidusjūras reģiona 
dienvidos un austrumos. 
Kapitāldaļu īpašnieki ir 
64 valstis, Eiropas Savienība 
un Eiropas Investīciju banka. 
ES dalībvalstīm, EIB un 
Komisijai pieder aptuveni 63 % 
ERAB kapitāldaļu.

12 Finanšu regula (piemēro 
kopš 2013. gada 1. janvāra), 
2. nodaļa “Īstenošanas 
metodes” (OV L 298, 
26.10.2012., 1. lpp.). Ir trīs 
pārvaldības veidi (līdz 
2013. gadam pastāvēja 
pieci veidi). Saskaņā ar 
tiešo pārvaldību līdzekļu 
izmantošanu pārrauga 
Komisijas dienesti, 
izpildaģentūras un 
ES delegāciju vadītāji; netiešā 
īstenošana galvenokārt 
attiecas uz aģentūrām, valstīm 
ārpus ES un starptautiskajām 
organizācijām; ja piemēro 
dalīto pārvaldību, tad līdzekļus 
pārvalda ar valstu īstenošanas 
aģentūru starpniecību, un 
šo aģentūru darbu atsevišķi 
revidē sertifikācijas iestādes. 
Katra pārvaldības veida 
revīzijas un kontroles kārtība ir 
noteikta Finanšu regulā.

11 
Eiropas Centrālā banka (ECB) darbojas ārpus ES budžeta.

a) ECB akcionāres ir visu dalībvalstu nacionālās centrālās bankas (NCB), kuru 
attiecīgās daļas ir balstītas uz Komisijas sniegtiem datiem10.

b) ECB 2014. gadā uzņemsies atbildību par vienoto uzraudzības mehānismu, līdz 
ar to tai būs pilnvaras uzraudzīt jebkuru kredītiestādi mehānisma līdzdalības 
dalībvalstīs un iejaukties šo iestāžu darbā (mehānisma līdzdalības valstis ir 
18 eirozonas valstis un citas dalībvalstis, kurām ir līdzdalības tiesības). Praktis
ki ECB tieši pārvaldīs apmēram 130 lielākās eirozonas bankas, bet citas bankas 
paliks valsts iestāžu kompetencē.

Sarežģītā ES budžeta sistēma

12 
ES budžeta izdevumi notiek sarežģītā vidē (sk. 4. diagrammu).

a) Ir vairāk nekā 30 politikas jomu, plašs klāsts mērķu un daudz darbību. Tūksto
šiem projektu finansē, izmantojot daudzus instrumentus (dotācijas, subsīdi
jas, aizdevumi, garantijas, tiešais budžeta atbalsts valstīm ārpus ES, novatoris
ki finanšu instrumenti un citi ES līdzekļu piesaistes mehānismi). Galasaņēmēji 
ir privātpersonas, uzņēmumi, universitātes, publiskā un privātā sektora 
partnerības un publiskā sektora organizācijas.

b) Budžeta procesu dalībnieki ir gan dalībvalstīs (valsts, reģionu vai vietējā līme
nī), gan valstīs ārpus ES. Dalībnieki var būt starptautiskas organizācijas, dažā
di Komisijas dienesti (ģenerāldirektorāti), aģentūras, citas ES struktūras (citas 
ES iestādes, Eiropas Investīciju banka (EIB), Eiropas Investīciju fonds (EIF)) un 
organizācijas, kurās ES līdzdarbojas (piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un 
attīstības banka (ERAB)11 un kopuzņēmumi).

c) Dalībvalstis atbild par apmēram 80 % ES budžeta izdevumu, kuriem piemē
ro dalīto pārvaldību. Lielākā daļa no šiem 80 % ir rezervēti katrai valstij kā 
iepriekšējs piešķīrums (sk. 6. punkta b) apakšpunktu un 1. tabulu). Izņemot 
lauksaimniecības izdevumus, dalībvalstīm pašām ir jāfinansē daļa no dalīti 
pārvaldītu darbību izmaksām (līdzfinansēšana).

d) Pārvaldības kārtība12 un tas, vai Komisija ir vienīgā līdzekļu piešķīrēja veikta
jām darbībām, iespaido ne tikai apmēru, kādā Komisija var ietekmēt veiktās 
darbības, bet nosaka arī ieviesto kontroles, revīzijas un pārskatatbildības 
kārtību, kā arī informāciju, kurai Komisija drīkst piekļūt.
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e) Tiek īstenotas daudzas atsevišķas programmas, projekti un darbības, kurām ir 
līdzīgi vai savstarpēji papildinoši mērķi, bet kurām piemēro atšķirīgus pār
valdības un kontroles noteikumus. Dažādu politikas jomu finansējums var 
nākt no dažādiem avotiem (piemēram, pētniecības un inovāciju projektus var 
finansēt no trīs dažādiem ES avotiem, katram no kuriem piemēro atšķirīgus 
pārvaldības un attiecināmības noteikumus; dažas no ārējām darbībām var 
finansēt gan no ES budžeta, gan no Eiropas Attīstības fonda (EAF) budžeta). 
Arī vienā un tajā pašā politikas jomā var būt vairāki finansējuma avoti13. Šādos 
apstākļos, kad programmas, projekti un darbības saņem dažāda veida finan
sējumu (ES un valsts budžets, EIB u. c.), kopējās izmaksas var nebūt acīmre
dzamas. Turklāt katram finansējuma avotam ir sava pārvaldības un ziņojumu 
sagatavošanas kārtība14. Tas ietekmē pareizu finanšu pārvaldību dalībvalstīs, 
kuras izmanto līdzekļus no dažādiem kanāliem.

f) ES budžetu sagatavo katram gadam, bet daudzas no finansētajām darbībām 
īsteno vairāku gadu garumā, tāpēc

i) dalībvalstīm, citiem starpniekiem un saņēmējiem tad, kad viņi sāk īstenot 
ES finansētas programmas, izmaksā skaidras naudas avansus (priekšfinan
sējumu). Priekšfinansējumā 2013. gada beigās bija izmaksāti 79,4 mil
jardi EUR, no kā lielākā daļa bija paredzēta dalībvalstīm darbību dalītai 
pārvaldīšanai (sk. 40. punktu);

ii) saistību un maksājumu budžeti nesakrīt: jau ilgāku laiku vērojamā nobīde 
ir ievērojami pieaugusi, un tas ietekmē Komisijas spēju reaģēt uz visiem 
maksājumu pieprasījumiem attiecīgo pieprasījumu iesniegšanas gadā15. 
2013. gada beigās juridiskās finansēšanas saistības, ko izpilda vēlāk (reste 
à liquider jeb RAL), veidoja 222,4 miljardus EUR, no kā lielāka daļa bija 
paredzēta budžeta saistībām, kuras uzņemtas par kohēzijas politikas 
izdevumiem 2010.–2014. gada periodā (sk. 3. diagrammu). Kopā ar citām 
bilances saistībām (galvenokārt iepirkumiem un darbinieku pensijām) 
par 103,4 miljardiem EUR, neskaitot aizņēmumus, no ES budžeta nāksies 
izmaksāt apmēram 326 miljardus EUR vairāk nekā summas, par kurām 
panākta vienošanās atbilstoši 2014.–2020. gada DFS (2013. gada beigās) 
(sk. 2. diagrammu).

g) Izdodot budžeta līdzekļus, dalībvalstīm jāievēro ES līmeņa noteikumi, un tas 
nozīmē, ka ir jābūt ieviestiem efektīviem mehānismiem, ar kuriem nodrošināt 
šo noteikumu pārzināšanu vai integrēšanu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.

h) Attiecībā uz ES budžeta netiešajiem izdevumiem, ko tērē valstis ārpus ES, 
starptautiskās organizācijas vai EIB, ir parakstīti nolīgumi par šādu tēriņu 
noteikumiem, kā arī par ziņojumu sagatavošanu un pārbaudes tiesībām.

13 Komisijas dienestu darba 
dokuments “Budžets 
stratēģijai “Eiropa 2020” – 
pašreizējā finansēšanas 
sistēma, sagaidāmās 
problēmas, apspriešanās ar 
ieinteresētajām personām 
rezultāti un dažādi galveno 
horizontālo un nozaru 
jautājumu risinājumi” 
(SEC(2011) 868 galīgā redakcija, 
29.6.2011.)

14 EIB un ERAB līdzfinansēšana 
no ES budžeta un attiecīgās 
sekas, 2013. gada atkārtotais 
pētījums, 3.3., 3.4. un 
5. secinājums (Eiropas 
Parlamenta ES iekšpolitikas 
ģenerāldirektorāta 
Budžeta jautājumu 
politikas departamenta 
(D departamenta) ziņojums).

15 Sk. 2012. finanšu gada 
pārskata 1.51.–1.53., 1.58. 
un 1.59. punktu (OV C 331, 
14.11.2013.).
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13 
Komisijai ir galīgā atbildība par ES budžeta pārraudzību un izpildi. Tā var pieprasīt 
dalībvalstīm un citiem saņēmējiem atmaksāt līdzekļus, ja tie nav pienācīgā veidā 
izdoti paredzētajiem mērķiem.

14 
Lai īstenotos visu šo elementu kopums, ir vajadzīgs skaidrs pienākumu un atbil
dības sadalījums, laba visu dalībnieku koordinācija un saziņa un spēcīgi pārskat
atbildības un kontroles mehānismi, ar kuriem nodrošināt budžeta pienācīgu un 
efektīvu tērēšanu.

Izmaksājamās saistības DFS kategorijās attiecīgajos gados

Avots: ERP skaitliskie dati, pamatojoties uz Komisijas sniegto informāciju.
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ES budžeta izdevumi
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Budžetu tērē prioritātēm, kuras ierosina Komisija un kurām piekrīt Padome un Eiropas Parlaments.
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un vietējās pašvaldības

Avots: ERP.
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15 
ES budžeta izdevumu pārskatatbildības modelis ir parādīts 5. diagrammā.

a) Padome un Eiropas Parlaments nosaka Savienības gada budžetu saskaņā ar 
Līguma noteikumiem16.

b) Ar ES līgumu atbildība par budžeta izdevumiem ir uzdota Komisijai17. Kaut arī 
lielāko daļu budžeta tērē dalībvalstis, Komisijai ir galīgā atbildība par budžeta 
izpildi, un Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā budžets 
ir ticis tērēts.

c) Palāta iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ticamības deklarāciju un 
ziņo par lietderības revīziju rezultātiem18. Parlaments un Padome uz šā darba 
pamata apstiprina Komisijas veikto budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi19.

d) Līdzīgu procedūru izmanto pārējo ES iestāžu un aģentūru budžeta izdevumu 
apstiprināšanai.

16 LESD 314. pants: “Eiropas 
Parlaments un Padome 
saskaņā ar īpašu likumdošanas 
procedūru nosaka Savienības 
gada budžetu saskaņā ar 
šādiem noteikumiem.” 
314. panta 2. punkts: “Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei priekšlikumu 
(..).” 314. panta 3.–10. punktā 
ir noteikta pieņemšanas 
procedūra.

17 Līguma par Eiropas Savienību 
17. pants; LESD 317. pants: 
“Komisija (..) sadarbībā 
ar dalībvalstīm uzņemas 
atbildību par budžeta izpildi.”

18 LESD 285. un 287. pants.

19 LESD 319. pants: “Eiropas 
Parlaments pēc Padomes 
ieteikuma atbrīvo Komisiju no 
atbildības par budžeta izpildi.”

ES budžeta izdevumu pārskatatbildības modelis
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16 
ES sniegtais finansējums dod vērtīgu un būtisku ieguldījumu Līguma mērķu 
sasniegšanā. Tas ļauj īstenot tiesību aktus, ar kuriem tiek veicinātas Līgumā pare
dzētās brīvības, iekšējais tirgus, veselība un patērētāju aizsardzība, kā arī sekmē 
ES atpazīstamību pasaulē. ES iedzīvotāji, nodokļu maksātāji, dalībvalstu valdī
bas un budžeta lēmējiestādes pamatoti sagaida, ka ES līdzekļus tērē pienācīgi 
un saprātīgi un ka tie dod Eiropai pievienoto vērtību. Tomēr ES sasniegumi nav 
tikai finansiāli. Pēdējās divās desmitgadēs ES ir uzņēmusi savā sastāvā 16 jaunas 
valstis, ieviesusi eiro un aktīvi reaģējusi uz globālo finanšu krīzi un valsts parāda 
krīzi Eiropā. Kaut arī vēl atlicis nedaudz darba iekšējā tirgus nostiprināšanai, tas ir 
izveidots ar nelieliem budžeta izdevumiem. Ar ES līdzekļu iesaisti ir izveidotas un 
nostiprinātas struktūras un sadarbības tīkli, kas savstarpēji tuvina ES iedzīvotājus 
un organizācijas gan fiziski, gan kultūras aspektā, tādējādi vēl vairāk padziļinot 
Eiropas integrāciju.

17 
Labu finanšu pārvaldību apdraud risks, ka ES budžets

a) netiek tērēts, kā plānots atbilstoši budžeta lēmējiestāžu noteiktajiem nolū
kiem un noteikumiem (izdevumu likumība un pareizība);

b) netiek pienācīgi atspoguļots gada finanšu pārskatos (pārskatu ticamība)20;

c) netiek tērēts saprātīgi saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem 
(saimnieciskums, lietderība un efektivitāte);

d) ES izdevumi varētu nedot pievienoto vērtību un varētu netikt sasniegti pare
dzētie ieguvumi (ES pievienotā vērtība).

20 Tā kā Palāta kopš 2007. gada ir 
sniegusi pozitīvu atzinumu par 
pārskatu ticamību, tad šī tēma 
šajā vispārējā stāvokļa apskatā 
nav aplūkota.
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18 
Ja šo risku labi pārvalda, izdevumiem vajadzētu būtu labas kvalitātes, t. i., efek
tīviem un saimnieciskiem izdevumiem, ko tērē lietderīgi un saskaņā ar notei
kumiem. I pielikumā ir dots detalizēts saraksts ar ārējā, finanšu un darbības 
riska veidiem, kādi var skart ES budžeta izdevumus. Ja risks realizējas, var notikt 
sekojošais:

a) netiek sasniegti politikas mērķi vai iecerētais iznākums, jo izmanto nepareizus 
vai neadekvātus procesus vēlamo rezultātu un ietekmes nodrošināšanai;

b) netiek pievienota vērtība, īpaši Eiropas līmenī. ES līdzekļi varbūt dod kādu la
bumu ES iedzīvotājiem vai citiem saņēmējiem, bet izdevumiem nav izteiktas 
ES dimensijas. Rezultātus varētu sasniegt ar citiem līdzekļiem vai ES līdzek
ļiem mazākā apjomā;

c) darbība vai bezdarbība, kas kaitē ES vai Komisijas reputācijai;

d) netiek izmantotas pienācīgas vadības un darbības metodes, ar kurām sa
sniegt politikas mērķus, t. i., rezultātus varēja sasniegt labāk vai varēja sa
sniegt labākus rezultātus ar citām metodēm;

e) netiek ieviestas pienācīgas iekšējās kontroles sistēmas, lai varētu sasniegt 
mērķus (ņemot vērā risku, kas saistīts ar pārvaldību, darbībām, izdevumu 
likumību un pareizību, finansēm, iepirkumu, krāpšanu un citām nelikumībām, 
IT izmantošanu, cilvēkresursiem, aktīviem, veselību un drošību u. c.), vai ne
tiek ieviestas darba izpildes vadības sistēmas, ar kurām uzraudzīt progresu.

19 
Šajā vispārējā stāvokļa apskatā nav ietverti turpmāk minētie aspekti, jo tiem ir 
ārkārtas raksturs:

a) krāpšana un korupcija, kas bieži nozīmē sarežģītas shēmas un norunas starp 
lielās finanšu plūsmas piesaistītiem krāpniekiem. Palāta ņem vērā krāpšanas 
risku, kad tā plāno un veic revīzijas, bet tā sistemātiski un aktīvi nemeklē 
krāpšanas gadījumus. Tas ir Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) 
kompetencē21;

b) darbība vai bezdarbība, kas varētu kaitēt ES vai Komisijas reputācijai;

c) īpašas darbības saistībā ar finanšu un valsts parāda krīzi, jo dalībvalstu ie
viestas agrāk nebijušas starpvaldību iniciatīvas (sk. 9.–11. punktu) liek uzdot 
jautājumus par pārskatatbildības un publiskā sektora revīzijas kārtību, kas ir 
otra Palātas sagatavotā vispārējā stāvokļa apskata tēma22.

21 Priekšsēdētāja vēstule Eiropas 
Parlamenta priekšsēdētājam 
“Eiropas Revīzijas palātas 
viedoklis par Komisijas 
pretkorupcijas ziņojumu” 
(http://eca.europa.eu).

22 Sk. ERP ziņojumus “Nepilnības, 
pārklāšanās un problēmas: 
ES pārskatatbildības un 
publiskā sektora revīzijas 
pasākumu vispārējā stāvokļa 
apskats”.
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ES izdevumu likumība un pareizība: naudas izdošana 
saskaņā ar noteikumiem

20 
Šajā iedaļā galvenokārt aplūkoti budžeta izdevumi. Sīkākas ziņas par ieņēmu
miem, kuriem būtu jāpiemēro tādi vispārēji mērķi kā vienkāršums, pārredzamība 
un līdzvērtīga līdzdalība (saskaņā ar Eiropadomes 2013. gada februāra secināju
miem), ir aplūkoti informatīvajā apkopojumā par ieņēmumiem. Galvenie prob
lēmjautājumi saistībā ar ieņēmumiem ir: kā budžetu finansēt (no kādiem avotiem) 
un cik liela summa ES budžetā jāiemaksā katrai dalībvalstij.

21 
Palāta sniedz negatīvu atzinumu par budžeta izdevumu (darījumu) pareizību, jo 
Palātas atklāto kļūdu līmenis visās jomās, izņemot ieņēmumus un administratīvos 
izdevumus, ir būtisks, proti, tas ir virs pieņemama līmeņa23.

22 
Kļūdas ir pieļautas tad, ja maksājumi nav bijuši ne likumīgi, ne pareizi, piemēram, 
ja maksājumus pieprasa neattiecināmi saņēmēji, ja segti izdevumi, kurus nav 
jāfinansē Eiropas Savienībai, vai ja nav ievēroti atbalsta saņemšanas nosacījumi. 
Šīs problēmas (kļūdas) atgadās, jo

a) saņēmēji iesniedz nepareizas deklarācijas;

b) saņēmēji neievēro ES atbalsta saņemšanas un izmantošanas nosacījumus. 
Apstākļos, kad nosacījumi ir sarežģīti un ar plašu tvērumu, gan saņēmējiem ir 
grūti tos ievērot, gan vadītājiem ir grūti veikt pārbaudes. Neskaidrus nosacī
jumus var dažādi interpretēt, un tiek apstiprināti izdevumi patēriņa kultūras 
situācijā (t. i., pastāv spiediens iztērēt pieejamo budžetu, nenovērtējot, vai 
tam ir patiesas vajadzības);

c) Komisijas, dalībvalstu vadošo iestāžu un izdevumus apliecinošu citu revi
dentu pārbaudēs neizdodas novērst, atklāt un labot kļūdainas izdevumu 
deklarācijās;

d) dalībvalstis un citi, kam uzticēti budžeta izdevumi, galveno uzmanību pievērš 
tam, lai noteiktajā laika posmā līdzekļi būtu izlietoti (izdevumu apguve) pat 
tad, ja to neizdodas izdarīt adekvāti vai efektīvi, jo pretējā gadījumā nau
da tiktu zaudēta. Arī katrai dalībvalstij paredzētās gada daļas (sk. 6. punkta 
b) apakšpunktu) vēl vairāk liek domāt tikai par tīrajiem atlikumiem un ES bu
džeta pārdali, nevis par to, kā kopējos ES līdzekļus labāk ieguldīt un izmantot 
kopējam labumam.

23 Būtiskumu nosaka, 
pamatojoties uz profesionālu 
spriedumu. Par būtisku 
uzskata kļūdu līmeni, kas 
pārsniedz 2 % attiecīgajā 
izdevumu kategorijā, un par 
būtiskiem uzskata arī faktus 
un notikumus, kuri, ja tie taptu 
zināmi pārskatu lietotājiem, 
varētu mainīt viņu izpratni 
par šiem pārskatiem. Laikā 
no 2009. līdz 2012. gadam 
iespējamākais kļūdu īpatsvars 
ES budžetā ir variējis robežās 
no 3,3 līdz 4,8 % kopējo 
izdevumu.
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Pareiza finanšu pārvaldība: rezultātu sasniegšana ar 
ES budžetu

23 
Labu darbības rezultātu definīcija varētu būt: pareizi darīt (lietderība) pareizās 
lietas (efektivitāte). Efektivitātes un lietderības prasība nozīmē, ka ES finansētām 
darbībām ir jābūt pienācīgi izstrādātām tā, lai tiktu risinātas reālās vajadzības, un 
šīs darbības jāīsteno ar atbilstošām metodēm. Ar šīm darbībām jātiecas sasniegt 
labi definētus mērķus, un ir pienācīgi jāuzrauga to izpilde, lai Komisija un citas 
vadošās iestādes varētu mērīt šo mērķu sasniegšanu.

24 
Palāta lietderības revīzijās24 ziņo, kā tērēti ES līdzekļi un vai tēriņi bijuši efektīvi.

25 
Pastāvot spiedienam iztērēt naudu bez pietiekamas pievēršanās paredzēto rezul
tātu sasniegšanai, var gadīties, ka ES līdzekļiem ir vāja atdeve. 6. diagrammā ir 
parādītas visbiežāk konstatētās problēmas, kuras tiek atspoguļotas Palātas īpaša
jos ziņojumos. Līdzekļiem var būt vāja atdeve, ja ir nepilnības finansēto darbību 
sagatavošanā, izpildē un uzraudzībā šādu iemeslu dēļ:

a) nav skaidrs finansējuma nolūks vai nav veikts sākotnējais (ex ante) novērtē
jums par faktiskajām finansējuma vajadzībām;

b) ir pārāk daudz mērķu vai tie nav skaidri (tātad dažādi interpretējami), kas 
apgrūtina prioritāšu noteikšanu;

c) nav pienācīgi novērtētas potenciālo saņēmēju vajadzības vai nav pietiekami 
apsvērta ES finansējuma iespējamā ietekme;

d) atbalsts netiek virzīts saņēmējiem, jomām un projektiem, kam tas visvairāk 
vajadzīgs, vai atsevišķu projektu atlases kritēriji nav adekvāti;

e) attiecināmības kritēriji nav skaidri vai iestādes, kuras apstiprina ES atbalstu 
(dotācijas, aizdevumus u. c.), attiecināmības kritērijus nepiemēro konsekventi;

f) ES līdzekļi dod zināmu labumu saņēmējiem, bet darbībām nav īpašas ES di
mensijas, kas sniegtos pāri dalībvalstu finansējumam valsts, reģionu vai 
vietējā līmenī. Tāpēc jāapšauba ES pievienotā vērtība;

g) nav novērtēta ES darbību izmaksu pamatotība;

24 Finanšu regulas 7. nodaļas 
30. pantā noteikts, ka 
ES budžets jāizmanto saskaņā 
ar pareizas finanšu pārvaldības 
principiem (saimnieciskums, 
lietderība un efektivitāte). 
Palātas veikto lietderības 
revīziju rezultātus publicē 
īpašajos ziņojumos un par 
tiem dod kopsavilkumu gada 
pārskata 10. nodaļā “Rezultātu 
sasniegšana ar ES budžetu”.
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h) ES līdzekļus izlieto neattaisnoti augstas kvalitātes preču un pakalpojumu 
iegādei;

i) preču un pakalpojumu iepirkšanā neievēro iepirkuma noteikumus;

j) darbību izpildei paiet pārāk ilgs laiks;

k) ES budžetu varbūt izmanto tādu darbību un projektu finansēšanai, kuri nav 
pašpietiekami vai netiek turpināti pēc ES finansējuma beigām. Tāpēc sākot
nēji iztērētajiem līdzekļiem, iespējams, būs vāja noderība;

l) trūkst informācijas par to, kas faktiski ir sasniegts un kāds no tā labums. 
Reizēm ir pieejama daļēja informācija, piemēram, ja atsevišķas valstis ievieš 
atskaitīšanos par darbībām savā teritorijā (rezultatīvie rādītāji, izvērtējumi 
u. c.). Bet tas nesniedz kopainu par darbības rezultātiem ES līmenī, un nav ie
spējama salīdzināšana ES mērogā. Tādējādi vienīgie konsekventie un salīdzi
nāmie dati, kuri pieejami par visu ES budžetu, ir par finansējuma apjomiem, 
kas savukārt veicina patēriņa kultūru.

Palātas īpašajos ziņojumos visbiežāk minētās problēmas

6.
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Daži īpaši riska faktori

26 
Šā apskata 12.–15. punktā jau aprakstīta ES budžeta izdevumu objektīvā sarežģītī
ba. Programmām ir daudz un dažādas sarežģītas uzbūves, un tām piemēro atšķi
rīgas procedūras, kas mazina ES izdevumu ietekmi un rada administratīvo slogu 
līdzekļu pieprasītājiem. Ja izdevumu noteikumi vai kontroles prasības ir pārāk 
sarežģītas, var aizkavēties īstenošana un pasliktināties ES tēls. Te īpaši aplūkojami 
vairāki svarīgi jautājumi, kuri sīkāk iztirzāti šajā iedaļā.

Attiecināmības noteikumi un citi nosacījumi ES atbalsta saņemšanai

27 
Sarežģīti attiecināmības noteikumi un citi nosacījumi, ar kuriem nosaka veidu, 
kādā atļauts izmantot līdzekļus, var radīt stāvokli, kad ES līdzekļus vāji virza vaja
dzīgajiem mērķiem un ES budžetu neizmanto optimāli.

28 
Komisija veic pasākumus, kuru mērķis ir pieņemt mazāk un vienkāršākus tiesību 
aktus. Tomēr noteikumu lielais skaits un to sarežģītība joprojām sagādā grūtības 
dalībvalstu vadošajām iestādēm, citām starpniekstruktūrām un saņēmējiem:

a) dažās budžeta jomās noteikumiem ir izveidojušās daudzas kārtas (līdz pat 
septiņām), un nosacījumi ir izkliedēti daudzos tiesību aktos. Tas var izraisīt 
dažādu interpretāciju, kā rezultātā nosacījumus piemēro nekonsekventi;

b) noteikumi un priekšstats par to sarežģītību var atturēt potenciālus pieteiku
mus uz ES atbalstu un apgrūtināt kandidātu iespējas ievērot atbilstību visiem 
noteikumiem;

c) iespējams, ka visas ES ieņēmumu iekasēšanā vai izdevumu veikšanā iesaistītās 
personas nepārzina noteikumus, īpaši gadījumos, kad izdevumus līdzfinansē 
no dalībvalsts budžeta;

d) dalībvalstu iestādēm var neizdoties savlaicīgi nodrošināt ES noteikumu izmai
ņu pārzināšanu un piemērošanu;

e) dalībvalstis šo sarežģītību var sakāpināt vēl vairāk, ja tās ievieš papildu valsts 
nosacījumus (piemēram, par iepirkumu), norādījumus vai attiecināmības kri
tērijus (piemēram, kohēzijas izdevumiem). Šīs papildu prasības varbūt nemaz 
nav vajadzīgas, rada lieku administratīvo slogu un vēl vairāk sarežģī ES budže
ta izdevumus;

f) jebkura līmeņa kontroles sistēmas varētu nebūt pietiekamas, lai pārbaudītu 
visu nosacījumu ievērošanu.



26Kas neizdodas un kāpēc?

Publiskā iepirkuma noteikumu un procedūru piemērošana

29 
Iepirkumi par publiskajiem līdzekļiem ir īpaši grūti vadītājiem, kuri atbild par izde
vumiem: līdzekļi jāizlieto pārredzami, objektīvi un pienācīgi, un tiem jānodrošina 
atdeve. ES publiskā iepirkuma direktīvu mērķis ir atvērt iekšējo tirgu, atvieglojot 
pārrobežu līgumslēgšanu un iepirkumus. Šis tiesiskais regulējums dod pamatu 
atklātiem un pārredzamiem iepirkumiem. Ja šos noteikumus neievēro, tas var iz
maksāt dārgāk sabiedrībai (piemēram, sadārdzinās publiskie būvdarbi), pavājināt 
konkurenci, var tikt noraidīti pilntiesīgi konkursa dalībnieki vai var rasties papildu 
izmaksas vai kavējumi līgumu atcelšanas dēļ.

30 
Daudzu Palātas atklāto likumības un pareizības kļūdu iemesls ir iepirkuma 
noteikumu un procedūru nepareiza piemērošana (sk. informatīvo apkopojumu 
par publisko iepirkumu). Tas var notikt tīšām, nolūkā dot priekšroku konkrētiem 
piegādātājiem, vai netīšām, ja noteikumi ir sarežģīti un nav kārtīgi izprasti.

Dalībvalstu iestāžu spēja pārvaldīt un tērēt ES līdzekļus

31 
Attiecīgajām dalībvalstu iestādēm un to revidentiem pirmām kārtām ir jānodro
šina, lai subsīdijas un dotācijas maksātu attiecināmiem saņēmējiem, kuri atbilst 
izvirzītajiem nosacījumiem, un lai nepareizus maksājumus pienācīgi atgūtu25. 
ES līdzekļu administrēšanai vajadzīgo struktūru un sistēmu izveides izmaksas 
sedz kā dalībvalstis, tā ES. Dalībvalstīm ir zināma brīvība lemt par šo sistēmu un 
kontroles mehānismu praktisko organizēšanu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.

25 Jaunā Finanšu Regula (Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra Regula 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 
par finanšu noteikumiem, 
ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, un 
par Padomes Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 
atcelšanu (OV L 298, 
26.10.2012., 1. lpp.) palielina 
dalībvalstu līdzdalību un 
pārskatatbildību attiecībā uz 
ES budžetu, ko tās tērē.
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32 
Protams, apstākļos, kad līdzekļus tērē ar 28 valstu iestāžu starpniecību, ieskaitot 
reģionālās un vietējās pašvaldības ar dažādu administratīvo spēju, palielinās 
likumības un pareizības kļūdu risks, kā arī sliktas kvalitātes izdevumu risks. Dalīb
valstu iestāžu nepietiekamas administratīvās spējas rezultātā var tikt ietekmēti 
daudzi faktori: attiecināmības kritēriju piemērošanas sistēmas un pārbaudes, 
izmaksu pamatotības novērtēšana, publiskā iepirkuma noteikumu ievērošana, 
naudas sodu piemērošana un līdzekļu atgūšana no neatbilstošiem saņēmējiem, 
dotāciju un subsīdiju pārbaudes uz vietas, vides, veselības un pārtikas nekaitīgu
ma tiesību aktu īstenošanas pārbaudes, valsts atbalsta noteikumu piemērošana, 
importa atļauju izsniegšana vai importa pārbaudes.

33 
Neviendabīga līdzekļu apguves un administratīvā spēja var palēnināt darbību 
īstenošanu, regulatīvos pasākumus un Komisijas un dalībvalstu informācijas 
apmaiņu.

34 
Dalībvalstīm arī var rasties grūtības efektīvi un savlaicīgi risināt Palātas un Komisi
jas konstatētās nepilnības.

ES un valsts budžeta koordinācija. Spiediens tērēt ES līdzekļus

35 
ES budžeta gada princips var izraisīt problēmas tādu darbību finansēšanā, kuras 
īsteno vairāku gadu garumā. Ir vajadzīgs laiks, lai finansēšanas lēmumi reali
zētos konkrētās prioritātēs un darbībās valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Var 
nesakrist politiskā apņemšanās ar piešķirtajiem resursiem, plānotie pasākumi ar 
īstenotajiem pasākumiem. Turklāt ES budžeta process atšķiras no valstu budžeta 
procesiem: tiem ir dažādi izpildītāji ar dažādām prioritātēm, un tie norisinās pēc 
dažādiem cikliem.

36 
Šādā situācijā ES budžeta un valsts uzdevumi var dublēties, nesakrist vai būt pret
runā, tātad līdzekļus var izlietot nelietderīgi un izšķērdīgi. Ekonomikas politikas 
pastiprināta koordinācija atbilstoši Eiropas pusgadam (sk. 3. izcēlumu) varētu dot 
pozitīvu ieguldījumu šo jautājumu uzlabošanā.
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37 
Tas ir īpaši svarīgi tagad, kad ir pavājinājies publisko finanšu stāvoklis dalībvalstīs 
un ES budžeta naudai ir liela nozīme valdības finansēm. Attiecībā uz līdzfinan
sētiem izdevumiem stingra ekonomiskā politika dalībvalstīs var radīt apstākļus, 
kad valsts finansējums darbību veikšanai ievērojami samazinās vai vispār nav 
pieejams. Administratīvo izdevumu taupīšana un darbinieku skaita samazināšana 
arī ietekmē dalībvalstu spēju tērēt ES budžetu pareizi. ES finansētas darbības var 
zaudēt ilgtspēju, kad ES līdzekļi vairs nav pieejami.

38 
Tomēr uz ieguldījumiem vērstā pieeja ES budžeta izdevumiem nozīmē, ka vado
šās un kontroles iestādes galveno uzmanību pievērš noteikumu ievērošanai, nevis 
sasniegtajiem rezultātiem. Finanšu pārvaldībā, iespējams, lielu uzmanību pie
vērš pieejamā budžeta iztērēšanai. Piemēram, mērķi daudziem pasākumiem, ar 
kuriem vienkāršoja programmu īstenošanu un paātrināja maksājumus, bija izdot 
līdzekļus par 2007.–2013. gada programmām (pārplānošana, avansa maksājumi 
(intensifikācija sākumposmā), budžeta pieejamības izvēršana (slēgšanas termiņi), 
attiecināmo izdevumu tvēruma paplašināšana, atlīdzināšanas vienkāršošana, 
vairāk izmantojot vienotas likmes vai vienreizējus maksājumus, nevis faktisko 
izmaksu atlīdzināšanu).

39 
Dalībvalstis var izjust spiedienu iztērēt ES budžetu bez stingras kontroles. Iespē
jams, netiek darīts pietiekami, lai jau no sākuma nodrošinātu, ka līdzekļi tiks izdoti 
par pareizajām programmām un projektiem. Tas, ka valstīm tiek rezervētas savas 
daļas, varbūt attur Komisiju no dalībvalstu priekšlikumu noraidīšanas. Piemēram, 
jaunu plānošanas periodu sākumā Komisija varbūt neizmanto visas iespējas, lai 
nodrošinātu dalībvalstu priekšlikumu saskaņotību ar ES mērķiem un to, ka ierosi
nātā darbība pietiekami risina dalībvalstu konkrēti apzinātās vajadzības.
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ES budžeta ikgadējības ietekme uz darbībām un naudas plūsmas 
pārvaldību

40 
Tā kā daudzas ar ES gada budžetu finansētas darbības īsteno vairākus gadus, 
dalībvalstis, citas starpniekstruktūras un saņēmēji darbību uzsākšanai var saņemt 
skaidras naudas avansus (priekšfinansējumu)26. Avansu izlietojums top zināms 
daudz vēlāk, kad deklarē un pārbauda izdevumus (izdevumu deklarācijas). Budže
ta pārskatos uzrādās lielāks tēriņu temps pirmajos gados, jo priekšfinansējuma 
summas atspoguļo kā izdevumus. Bet, ja priekšfinansēšanas posms ir pārlieku 
ilgs, palielinās kļūdu un zaudējumu iespējamība un ir īpaši grūti pārorientēt 
darbības mērķu sasniegšanai. Izmaksu deklarāciju iesniegšanas termiņi ir gari, 
un sarežģījumi top manāmi tikai pēc vairākiem gadiem, kad tos nereti vairs nav 
iespējams atrisināt un ir apgrūtināta apliecinošo dokumentu un informācijas iz
sekošana. Tas izskaidro, kāpēc kļūdu īpatsvari vienmēr ir augstāki vēlākos gados, 
kad noskaidro izmaksu deklarācijas27.

41 
Saistības, kuras jāizmaksā vēlāk (reste à liquider), var apslēpt budžeta summas, ko 
nedrīkst izdot (sk. 3. diagrammu iepriekš).

42 
Kā norādīts iepriekš 12. punkta f) apakšpunkta ii) ievilkumā un 2. diagrammā, 
nākotnē no dalībvalstīm pienāksies 1 234 miljardi EUR, ar ko segt maksājumus par 
saistībām.

Ieguvumi no ES budžeta tēriņiem – ES pievienotā vērtība

43 
ES pievienotā vērtība ir jēdziens, ko attiecina uz ES līmeņa izdevumiem, ar kuriem 
var iegūt vairāk nekā ar valstu programmām vien. Šis jēdziens ir plašāk izmantots 
kopš DFS sarunām, kurās apsprieda ES dalības izmaksas un ieguvumus un Eiropas 
integrācijas politiskās un ekonomiskās sekas. Šis jēdziens ir noderīgs atskaites 
punkts, lai nodrošinātu ES rīcību gadījumos, kad dalībvalstu rīcība nav iespējama 
vai kad ES var panākt labākus rezultātus. Tas var palīdzēt pārorientēt galveno 
uzmanību no tā, kā ES budžetu pārdala dalībvalstīm, uz to, kā kopējos līdzekļus 
labāk ieguldīt kopīgiem mērķiem.

26 Avansi parasti atbilst 4–12 % 
no paredzamajām darbības 
izmaksām. Priekšfinansējumā 
2013. gada beigās bija 
izmaksāti 79,4 miljardi EUR, no 
kā lielākā daļa bija paredzēta 
dalībvalstīm darbību dalītai 
pārvaldīšanai.

27 Šā iemesla dēļ Palāta neiekļauj 
priekšfinansējuma avansus 
izdevumos, kuru likumību un 
pareizību tā pārbauda.
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44 
Budžets dod ES pievienoto vērtību, ja izdevumi ir pamatoti, ja tie efektīvi un 
lietderīgi veicina ES politikas mērķu sasniegšanu un ja tie vairo dalībvalstu spēju 
un labklājību. Ar ES budžetu ne tikai finansē jomas, kurās ES ir ekskluzīva kom
petence, bet var arī pievienot vērtību, veidojot kā fiziskus, tā profesionālus tīklus 
ES iedzīvotāju un dalībvalstu satuvināšanai. No ES budžeta finansē inovatīvas dar
bības, un ES līdzekļu pieejamība var mudināt valdības uzsākt pasākumus, kurus 
tās citādi neapsvērtu.

45 
Taču reizēm vērtības pievienošanu ir grūti noteikt: ES var vienkārši ieguldīt pa
pildu līdzekļus un palielināt pieejamo līdzekļu kopsummu, bet budžeta izdevumi 
nerada īpašu ES dimensiju; ES līdzekļus var izlietot darbībām, ko dalībvalstis un 
citi saņēmēji būtu īstenojuši jebkurā gadījumā (liekā palīdzība); vai ar ES līdzek
ļiem var nepietikt, vai tie nenodrošina vajadzīgo kritisko masu iecerēto rezultātu 
sasniegšanai. Turklāt daudzās un sadrumstalotās izdevumu programmas, kurām 
piemēro dažādas procedūras, mazina ES pievienoto vērtību, un var rasties priekš
stats, ka ES ir pārmērīgi dāsna, izšķērdīga un birokrātiska.

46 
Pakāpe, kādā Komisija iesaistās ES budžeta izdevumos, ir atkarīga no piemērotā 
pārvaldības veida: tiešā, dalītā vai netiešā (sk. 12. zemsvītras piezīmi). Tas savukārt 
ietekmē Komisijas spēju noteikt vajadzīgo vadības un izpildes informāciju un tai 
savlaicīgi piekļūt, tieši uzraudzīt mērķu sasniegšanai ieviestās sistēmas un kon
troles mehānismus, ātri risināt nepilnības un standartizēt kontroles un revīzijas 
kārtību.

Datu un informācijas kvalitāte

47 
Komisija koordinē daudzus budžeta tērēšanā iesaistītus dalībniekus, un tā nevar 
vienmēr piemērot standartizētus procesus un vadības sistēmas. Grūtības var 
sagādāt savlaicīga pareizo datu ievākšana no starpniekstruktūrām un šo datu 
efektīva pārbaude.
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48 
Komisija veic uzraudzību un finanšu un izpildes pārvaldību, bieži vien balstoties 
uz ierobežotu, nepilnīgu vai neuzticamu informāciju. Piemēram,

a) saistītā informācija un apliecinošie dokumenti bieži ir izkliedēti ģeogrāfiski un 
dažādās sistēmās;

b) vadības informācijas sistēmas nesniedz pietiekamu informāciju par līdzekļu 
reālo izlietojumu, ietekmi un pievienoto vērtību;

c) ziņošanas un pārskatatbildības sistēmas nav izstrādātas tā, lai mērītu iznāku
mu vai lai uzraudzītu izpildes reālo virzību salīdzinājumā ar plānu;

d) vairākgadu programmām trūkst starpposma atskaites punktu, kas ļautu 
Komisijai izsekot panāktajam un darbības virzībai, tādējādi nodrošinot mērķu 
sasniegšanu;

e) var trūkt rādītāju, ar kuriem mērīt finanšu pārvaldības pareizību (saimniecis
kumu, lietderību un efektivitāti), vai rādītāji nav pienācīgi un veicina neparei
zu rīcību;

f) var būt vāja izvērtēšana vai tā netiek veikta.

No ES budžeta nesedzami līdzekļi un revīzija

49 
Dalīti pārvaldītiem izdevumiem piemēro noskaidrošanas procedūras28, kurās lemj 
par summām, kas atlīdzināmas no ES budžeta. Lauksaimniecības izdevumos veik
to finanšu korekciju izmaksas sedz no attiecīgās dalībvalsts budžeta, bet struktūr
fondos dalībvalsts, kura piekrīt korekcijai, labo izdevumu deklarāciju, un attiecīgo 
summu var piešķirt atkārtoti tajā pašā valstī. Ja dalībvalsts nepiekrīt korekcijai, 
Komisija var pieņemt oficiālu lēmumu par korekcijas piespiedu piemērošanu, kā 
rezultātā tiek samazināts šai valstij pieejamais ES finansējums. Šādos apstākļos 
dalībvalstīm nav stimula novērst sistēmu nepilnības.

28 Noskaidrošanas procedūrā 
apstiprina, ka Komisijas 
finansējuma saņemšanai 
iesniegtie izdevumu pārskati 
ir pareizi un tajos iegrāmatotie 
izdevumi ir izmantoti saskaņā 
ar noteikumiem.
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50 
Komisija nespēj tieši un sistemātiski pārbaudīt ES budžeta daļas, ko tērē starp
niekstruktūras (dalībvalstis, citas valstis, starptautiskās organizācijas u. c.), kā arī 
saņēmēju atlīdzināšanai iesniegtos (deklarētos) izdevumus. Tā paļaujas uz neatka
rīgiem revidentiem, kuri apliecina attiecīgos izdevumus, un uz savu darbinieku un 
revidentu veiktām ierobežotām pārbaudēm. Šie apstākļi rada vairākas problēmas:

a) izdevumu apliecināšanas darbu, ko veic neatkarīgi revidenti, var ietekmēt tā 
kvalitāte un savlaicīgums29, kā arī revidenta patiesā neatkarība;

b) uz Komisijas pašas veiktajām pārbaudēm var atstāt ietekmi tās kontroles stra
tēģijas nepilnības;

c) tā kā Komisijas rīcībā nav resursu, lai veiktu plašas un apjomīgas revīzijas, 
tad var aizkavēties slēgšanas process, un izdevumu atbilstību noteikumiem 
apstiprina tikai ar plašām un laikietilpīgām finanšu korekcijām.

29 Palāta ir konstatējusi, ka šo 
revidentu darba kvalitāte 
ne vienmēr ir pietiekami 
uzticama.
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51 
Par ES līdzekļu pareizu un saprātīgu tērēšanu atbild gan Komisija, gan dalībvals
tis. Komisija un dalībvalstis pēdējos gados jau ir sekmīgi īstenojušas daudzus 
attiecīgus pasākumus. Tomēr ir radušās jaunas iespējas vienkāršot un uzlabot 
ES budžeta finansiālo pārvaldību: 2014. gadā ir sākusies jaunā daudzgadu finanšu 
shēma, ir ieviesti ar tās īstenošanu saistītie tiesību akti un jaunā finanšu regula, un 
Komisija ir apņēmusies nodrošināt, lai budžets būtu vairāk orientēts uz darbības 
rezultātiem.

Pievēršanās rezultātiem un ES pievienotajai vērtībai

52 
Izmaiņas, kuras ir ierosinātas dalītās pārvaldības jomā 2014.–2020. gada DFS, 
joprojām galvenokārt vērstas uz izdevumiem, nevis uz sasniegtajiem rezultātiem. 
Turklāt daudz kas būs atkarīgs no tā, cik labi tās piemēros Komisija un dalībvalstis.

53 
Komisijai ar Eiropas Parlamenta un Padomes atbalstu būtu jāpiešķir prioritāte 
tādu darbību finansēšanai, kuras dod Eiropas pievienoto vērtību. Priekšroka būtu 
dodama jomām, kurās Komisijai ir ekskluzīva kompetence, piemēram, pārrobe
žu darbībām, kopējas intereses veicinošiem projektiem, Eiropas tīkliem. Rūpīgi 
jāpārskata budžeta jomas, kurās izdevumu ir daudz un tie ir fragmentāri vai kurās 
saistības un valsts finansējumu izlieto lēnām vai nepietiekami, un jāapsver iespēja 
finansējumu atcelt.

Pievēršanās darbības rezultātu pārvaldībai

54 
Lai labāk pārvaldītu darbības rezultātus, skaidri jāformulē ES budžeta mērķi, to 
sasniegšanai izvirzot arī pārdomātus rezultatīvos rādītājus un starpposma atskai
tes punktus, kā arī ieviešot sistemātisku uzraudzības un izvērtēšanas kārtību, kas 
ļautu mērīt virzību uz šo mērķu sasniegšanu:

a) skaidri jāpamato, kāpēc darbība ir vēlama un vajadzīga ES līmenī (ietekmes 
novērtējums);

b) jābūt skaidram priekšstatam par to, ko tiecas sasniegt ar ES politiku, regulatī
vajiem pasākumiem un budžetu, skaidri jāapraksta programmu loģika (kādi ir 
to cēloņi un iemesli) un jāievieš procedūra programmu rezultātu un ietekmes 
novērtēšanai. Jābūt arī skaidram visu budžeta izpildē iesaistīto personu atbil
dības sadalījumam;
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c) jāievieš stabila darbības rezultātu pārvaldības un ziņošanas sistēma, tostarp 
skaidri definēti rezultatīvie rādītāji, kurus vienlīdz piemērotu Komisija, da
lībvalstis, reģioni un citi procesa dalībnieki. Tas ļaus izdarīt salīdzināšanu un 
datu apkopošanu ES mērogā. Regulāri jāuzrauga sasniegtais, to novērtējot 
attiecībā pret konkrētu atsauces līmeni, un rādītājiem jābūt vērstiem uz tieša
jiem rezultātiem, iznākumu un ietekmi. Komisija pēdējā laikā jau strādājusi ar 
darba izpildes pārvaldības un ziņošanas sistēmas izveidi, un tam arī turpmāk 
ir jābūt prioritāram uzdevumam;

d) savlaicīgi jāizvērtē, vai mērķi ir sasniegti lietderīgi un efektīvi.

Pievēršanās budžeta pārvaldībai

55 
Budžeta pārvaldības nolūkos Komisijai jāuzlabo un jāpublicē ilgtermiņa naudas 
plūsmas prognoze, lai labāk paredzētu no dalībvalstīm iekasējamos līdzekļus un 
nodrošinātu, ka vajadzīgos maksājumus būs iespējams segt no apstiprinātiem 
gada (maksājumu) budžetiem. Šajā analīzē jāņem vērā, cik daudz ES būs jāizmak
sā priekšfinansējuma avansi, kā arī jāveic maksājumi, kurus nosaka Savienības 
bilancē jau iegrāmatotas saistības.

56 
Komisijai aktīvāk jāapzina pārliekas regulācijas gadījumi30 un jāturpina vienkāršot 
tiesību aktus, ieviest reālistiskus un skaidrus attiecināmības nosacījumus (īpaši 
valsts līmenī) un vairāk izmantot vienreizējus vai vienotas likmes maksājumus, 
pamatojoties drīzāk uz rezultātiem, nekā uz ieguldījumu izmaksām.

57 
Komisijai vajadzētu apzināt labāko praksi pašai savos dienestos un uzsvērt vērtī
bu pievienojošas darbības. Tāpat Komisijai jāapzina budžeta jomas, kurās dažā
di dienesti pārvalda līdzīgas programmas un darbības, kam ir vieni un tie paši 
potenciālie līdzekļu saņēmēji, un jānodrošina saskanīgas procedūras un ziņojumu 
sagatavošanas prasības.

58 
Komisijai jānosaka dalībvalstīs līdzfinansētu darbību un programmu vienības iz
maksu etalons, lai tādējādi publiskās iestādes varētu labāk salīdzināt un uzraudzīt 
savu izdevumu programmu atdevi.

30 Sk. Parlamenta pētījumu 
“Pārlieka ELFLA regulācija: 
kādā mērā valsts noteikumi 
vairo sarežģītību un tātad 
palielina kļūdu risku?” 
(2014. gada februāris).
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59 
Tieši Komisija vislabāk spētu apzināt dalībvalstu labāko praksi, kuru kopā ar gūto 
pieredzi derētu nodot no vienas dalībvalsts citām, atbalstot pārrobežu tīklus. Ko
misija var nostiprināt pārvaldes iestāžu un citu starpniekstruktūru institucionālo 
spēju, sniedzot labākus norādījumus, paskaidrojošu informāciju un kontrolsarak
stus attiecībā uz ES budžeta izdevumiem un attiecīgo tiesību aktu piemērošanu 
(piemēram, cita starpā saistībā ar labāko iepirkuma praksi, vadības deklarāci
jām, izdevumu apliecināšanas uzticēšanu neatkarīgiem revidentiem, pārbaužu 
metodoloģiju).

Kontroles kārtība un citu darbs

60 
Kā Komisijai, tā dalībvalstīm jānodrošina kontroles kārtības pareiza īstenošana un 
efektivitāte.

a) Kad dalībvalstis akreditē savas pārvaldības un kontroles struktūras, dalīb
valstīm jānodrošina, lai visām ES līdzekļu izdošanā un kontrolē iesaistītajām 
struktūrām būtu vajadzīgā administratīvā spēja un resursi un lai tās veiktu 
savus pienākumus efektīvi.

b) Komisijai jāspēj iegūt pārliecību no valsts pārvaldības deklarācijām attiecībā 
uz pārvaldības un kontroles sistēmu darbību, pakārtoto darījumu likumību un 
pareizību un pareizas finanšu pārvaldības principu ievērošanu. Tas nozīmē, ka 
šīm deklarācijām ir jābūt labi pamatotām.

Starpposma pārskatīšana

61 
2014.–2020. gada DFS starpposma pārskatīšana varētu dot iespējas pārdomāt 
ES budžeta izdevumu prioritātes un to sasniegšanai ieviesto instrumentu uzbūvi. 
Pirmkārt, kā izmantot LESD 311. panta 3. punkta iespējas radīt jaunus ES ieņēmu
mu avotus un kā nodrošināt, lai no dalībvalstīm prasītā ES budžeta daļas finan
sēšana notiktu vienlīdzīgi, pārredzami, rentabli un vienkārši, ņemot vērā katras 
dalībvalsts iemaksu spēju. Otrkārt, ES izdevumu efektivitāti nevarēs nodrošināt 
tikmēr, kamēr turpināsies pašreizējā sistēma, kurā valstīm tiek rezervēti pie
šķīrumi, nevis tiek skatīti sasniedzamie rezultāti. Pamatojoties uz starpposma 
pārskatīšanas rezultātiem, Komisijai jāapsver šie divi svarīgie jautājumi turpmā
kām daudzgadu shēmām, kam būs vajadzīga visu ieinteresēto personu politiska 
vienošanās.
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s Riska faktori, kuri var apdraudēt ES budžeta izdevumus1

Ārējais risks

Politiskais risks

 ο Politiski lēmumi un prioritātes, ko dalībvalstis izvirza ārpus ES konteksta

 ο Pretrunīgas dalībvalstu prioritātes

 ο Komisijas mērķiem ir niecīgs politiskais atbalsts dalībvalstīs

 ο Negribētu pienākumu uzlikšana organizācijām, pārvaldes iestādēm vai saņēmējiem

 ο Partnervalstis ārpus ES – pārvaldības jautājumi / citi politiski faktori

Normatīvais risks

 ο Tiesiskā bāze ir neskaidra / fragmentāra / sarežģīta vai tajā izdara nozīmīgas izmaiņas

Finansiālais risks

Budžeta risks

 ο Nepietiekami līdzekļi/resursi, ar kuriem veikt vēlamās darbības / nepietiek naudas maksājumu veikšanai

 ο Dalībvalstis nespēj sniegt līdzfinansējumu sava budžeta ierobežojumu dēļ

 ο Kļūdaini maksājumi (likumības un pareizības kļūdas / DAS (ticamības deklarācijas) kļūdas, izdevumi neatbilst 
noteikumiem)

 ο Budžeta pārvaldības jautājumi (lielu daļu saistību uzņemas un lielu daļu maksājumu veic finanšu gada beigās; 
uzņemtas, bet vēl neizpildītas saistības (RAL); aizvien vairāk izmanto priekšfinansējumu)

 ο Darbības finansē no citiem avotiem vai ar citiem ES instrumentiem, vai līdzfinansē (programmu pārklāšanās)

 ο Neattiecināmu izmaksu atlīdzināšana

1  Šā saraksta sagatavošanā izmantots “Riska apzināšanas ietvars”, ko izstrādājusi SIGMA (Atbalsts pārvaldības un vadības uzlabošanai, kopīga 
ESAO un ES iniciatīva).
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s Krāpšana, pārkāpumi un korupcija

 ο Zema prioritāte piešķirta krāpšanas novēršanai, atklāšanai un labošanai

 ο Trūkst resursu budžeta aizsargāšanai pret krāpšanu

 ο Darbībās iesaistītas lielas naudas summas vai augstvērtīgas preces

 ο Aktīvu zaudēšana

 ο Grūtības noteikt galasaņēmēju

Iepirkums

 ο Sarežģīti iepirkuma noteikumi vai līgumnoteikumi

 ο ES iepirkuma procedūru neievērošana (līgumu sadalīšana, lai izvairītos no konkurences prasību robežvērtībām, 
reklāma, līgumpiešķiršanas kritēriji, līgumnosacījumi, parakstīšana u. c.)

 ο Nepareizas konkursa procedūras (līgumus bieži piešķir bez konkursa, slēdz līgumus par papildu darbiem u. c.)

Darbības risks

Rīcībpolitika

 ο Nozīmīgas izmaiņas politikas jomas vidē

 ο Komisijas dienestu nesaskaņota pārvaldība – dažādi politikas mērķi (un no tiem izrietošā programmu īstenošana 
un izpildes mērīšana)
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Programmu koncepcija/darbība

 ο Sarežģīta programmas izpildes metode / darbības

 ο Nepiemērots īstenošanas mehānisms

 ο Steigā sagatavotas jaunas iniciatīvas / ārkārtas darbības

 ο Strauja programmas īstenošana tūlīt pēc tam, kad pieņemts lēmums par juridisko pamatu

 ο Revidējamajai vienībai ir ierobežota pieredze attiecīgo darbību īstenošanā vai tās nav (piem., jauni instrumenti 
finanšu un valsts parāda krīzes pārvarēšanai)

 ο Lēna programmu īstenošana

 ο Liels darījumu skaits

 ο Apgrūtinošas darbības procedūras

Organizatoriskā struktūra

 ο Sarežģīta organizācija (piem., pārrobežu darbības, kurās jārisina valodnieciski, politiski vai ģeogrāfiski jautājumi, 
vairāki administratīvie līmeņi u. c.)

 ο Ģeogrāfiski izkliedēta organizācija

Pienākumi organizācijā

 ο Negribētu pienākumu un izmaksu uzlikšana organizācijām, pārvaldes iestādēm vai saņēmējiem

 ο Neskaidri nodalīta Komisijas un dalībvalstu atbildība

 ο Darbību vāja saskaņošana, īpaši decentralizētas vai dalītas pārvaldības sistēmā

 ο Neskaidrs pienākumu sadalījums / pienākumu pārklāšanās ES iestādēs/struktūrās

I p
ie

lik
um

s
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s Organizatoriskie resursi

 ο Vienotas administratīvās atbalsta struktūras trūkums

 ο Novecojusi vai ļoti sarežģīta informācijas tehnoloģija, vai tāda IT, kas ietver daudzas dažādas un/vai nesavietojamas 
datorsistēmas

Darbības mērķu izvirzīšana

 ο Nepietiekams vajadzību novērtējums

 ο Nav izvirzīti mērķi saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes ziņā, vai šie mērķi ir neskaidri, neadekvāti vai nav 
izteikti skaitļos

 ο Mērķi neietver pārskatu likumību, pareizību, precizitāti un ticamību, nav aizsargāti aktīvi

 ο Mērķi ir pretrunīgi vai nesavietojami vai nu ar ES politiku vai programmu, vai arī ar ES un valsts izvirzītajām 
prioritātēm

 ο Neskaidras prioritātes vai mērķi nav sakārtoti prioritārā secībā

 ο Neadekvātas procedūras programmu un projektu prioritārai šķirošanai un atlasei, lai nodrošinātu Kopienas finan
sējuma maksimālu ietekmi

Mērķu iedzīvināšana

 ο Nav skaidras saiknes starp mērķiem un darbībām

 ο Attiecināmības/atlases kritēriji nav skaidri vai nesaskan ar mērķiem (pārāk plaši, ierobežojoši vai nav atbilstoši)

 ο Netiek regulāri izvērtēti svarīgi faktori, kas var apdraudēt mērķu sasniegšanu



40Pielikums

Kontroles sistēmas

 ο Iekšējās kontroles sistēmu trūkums saimnieciskuma, efektivitātes un lietderības uzraudzībai

 ο Vāji izstrādātas vai vāji darbojošās kontroles sistēmas; nav ieviestas pārraudzības un kontroles sistēmas vai tās nav 
pienācīgas

 ο Sarežģītas kontroles sistēmas (neefektīvas vai dārgas)

 ο Atšķirīgas saņēmēju/dalībvalstu kontroles sistēmas

 ο Darbībām pilnībā nepiemēro ierastos kontroles mehānismus

 ο Pārbaudes uz vietas vai uzraudzību neveic vai veic reti

Finanšu kontroles sistēmas

 ο Saņēmēju grāmatvedības sistēmas nav savietojamas ar Savienības sistēmām

 ο Programmās ir pārmērīgas izmaksas vai neparedzēti lielas izmaksas; nozīmīgas novirzes no budžeta mērķiem

 ο Grūti noteikt ieguldījumu izmaksas

 ο Trūkst grāmatvedības sistēmas / vāja revīzijas izsekojamība

Revīzija un vērtēšana

 ο Nepienācīga revīzijas sistēma (revidētais apjoms, kvalitāte, ziņojumu sagatavošana, ieteikumu izpildes pārbaude)

 ο Nav ņemti vērā agrākie revīzijas konstatējumi

 ο Nekvalitatīva izvērtēšana / nav apsekoti izvērtēšanas rezultāti

Informācija

 ο Vadības informācijas sistēmas trūkums vai tā nav pienācīga

 ο Nekvalitatīva vadības un finanšu informācija vai to neizmanto pienācīgi vai manipulē

I p
ie

lik
um

s
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Darbības rezultātu mērīšana

 ο Ziņošanas un pārskatatbildības sistēmas nav izstrādātas tā, lai mērītu iznākumu; trūkst sistēmas, ar kuru uzraudzīt 
faktisko izpildi salīdzinājumā ar plānu

 ο Nav rādītāju saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes mērīšanai

 ο Izmantotie rādītāji nav pienācīgi vai veicina nepareizu rīcību

 ο Komisija un dalībvalsts izmanto dažādus galvenos rezultatīvos rādītājus

Darbības rezultāti

 ο Netiek sasniegti rezultāti/ietekme

 ο Aizkavējas īstenošana, jo vāji strādā starpniekstruktūras/līgumslēdzēji

 ο Pierādījumi par sliktiem darbības rezultātiem (daudz sūdzību, zema lietotāju apmierinātība, vājāki darba rezultāti 
nekā citām līdzīgām organizācijām, slikti izpildīts ārpakalpojumu sniedzējiem uzticētais darbs)

Pievienotā vērtība

 ο Trūkst ES pievienotās vērtības – programmas aizstāj valsts izdevumus vai nedod pievienoto vērtību (papildināmība 
un subsidiaritāte)

 ο Vāja ilgtspēja – netiek pārņemti un turpināti projektu rezultāti; projekti izveidoti bez pienācīga dialoga ar saņēmē
jiem; saņēmējs ir ļoti atkarīgs no ES; projekts neturpinās / netiek uzturēts pēc ES atbalsta izbeigšanas

 ο Liekais atbalsts (darbību īstenotu arī bez ES atbalsta)

 ο Pārspīlēšana (ES atbalstu izmanto dārgām darbībām un projektiem, kuri pārsniedz vajadzības)

Reputācija

 ο Darbība/bezdarbība, kas kaitē ES/Komisijas reputācijai

I p
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Vadība

 ο Ētiskās vērtības/nav godprātīguma tradīcijas (pārkāpumu pieļaušana, ētikas kodeksa trūkums)

 ο Liels spiediens uz vadību, lai tā sasniegtu nereālus mērķus vai ievērotu nereālus termiņus (piem., uzņemtas daudzas 
budžeta saistības)

 ο Politisks vai cita veida spiediens rīkoties noteiktā veidā

 ο Pierādījumi par vāju darba izpildi no vadības puses (piem., pagātnē novērota vāja vadīšana noteiktās jomās vai 
valstīs, ievērojama izmaksu vai termiņu pārsniegšana, nepienācīga plānošana, vispārējās pārraudzības un regulārās 
uzraudzības trūkums)

Personāls

 ο Nepietiek darbinieku vai tie ir zemi kvalificēti, nepieredzējuši vai vāji motivēti; nepiemērotas darbā pieņemšanas 
procedūras

 ο Daudz apakšuzņēmēju

 ο Nepastāv amatu apraksti

 ο Nepastāv darbinieku rotācijas politika

I p
ie

lik
um

s



ES naudas optimāla 
izlietošana: vispārējā stāvokļa 
apskats par risku, kādam 
pakļauta ES budžeta finansiālā 
pārvaldība

Atsevišķi informatīvie 
apkopojumi
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01 
ES vispārējais budžets (turpmāk tekstā – “ES budžets”) ir līdzsvarots budžets. 
Eiropas Komisija (Komisija) nedrīkst aizņemties naudu ES izdevumu finansēšanai, 
un izdevumiem ir jāatbilst ieņēmumiem. Eiropadome 2013. gada februārī uzsvē
ra, ka ieņēmumu iekasēšanas mērķiem ir jābūt vienkāršībai, pārredzamībai un 
vienlīdzībai.

02 
Komisija ir ierosinājusi vienkāršot dalībvalstu iemaksas1: atcelt pašreizējos no 
pievienotās vērtības nodokļa (PVN) iegūtos resursus, ieviest jaunu pašu resursu 
(finanšu darījumu nodokli un jaunu vienkāršotu PVN resursu) un aizstāt pašreizējo 
korekciju mehānismu ar vienreizējām korekcijām. Priekšlikuma vispārējā ietekme 
būs tāda, ka mainīsies pašu resursu struktūra, kā arī atsevišķu dalībvalstu iemak
su īpatsvars ES budžetā. Kamēr dalībvalstis šo priekšlikumu vēl nav vienbalsīgi 
pieņēmušas, paliks spēkā līdzšinējā sistēma. Dalībvalstis varēs nolemt, ka jauno 
sistēmu piemēros ar atpakaļejošu spēku.

Pamatinformācija

03 
Ieņēmumus galvenokārt veido pašu resursi (apmēram 92 %). Kopējā pašu resursu 
summa nedrīkst pārsniegt 1,23 % no ES dalībvalstu nacionālā kopienākuma (NKI). 
Citi ienākumi ir naudas sodi, izdevumu atgūšana, procenti par nokavētiem maksā
jumiem un naudas sodiem, ieņēmumi no administratīvajām darbībām (darbinieku 
iemaksas pensiju shēmā un ienākuma nodokļi) un budžeta korekcijas.

04 
Pašu resursi ir šādi:

a) tradicionālie pašu resursi (TPR – apmēram 12 %), kuri ietver muitas nodevas, 
ko nosaka pēc kopējā muitas tarifa, un cukura nodevas, ko maksā cukura 
ražotāji. Dalībvalstis patur 25 % no iekasētājiem TPR, lai segtu iekasēšanas 
izmaksas;

b) PVN pašu resursi (apmēram 10 %), kurus iekasē, pamatojoties uz dalībvalstu 
harmonizēto PVN aprēķina bāzi. Harmonizētā PVN bāze ir ierobežota līdz 
50 % no katras dalībvalsts NKI. Visas dalībvalstis2 maksā vienotu 0,3 % likmi 
no harmonizētās PVN bāzes;

1 “Grozīts priekšlikums Padomes 
lēmumam par Eiropas 
Savienības pašu resursu 
sistēmu”, COM(2011) 739 galīgā 
redakcija.

2 Izņemot Vāciju, Nīderlandi, 
Austriju un Zviedriju, kuras 
maksā samazinātu likmi.
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c) NKI pašu resursi (apmēram 70 %), kuri ir līdzsvarojošie resursi un kuri balstās 
uz dalībvalstu ievāktiem NKI datiem:

i) Apvienotajai Karalistei ir piešķirts NKI iemaksas samazinājums saskaņā 
ar budžeta nelīdzsvarotības korekcijas mehānismu. Šo korekciju finan
sē citas dalībvalstis, un četru dalībvalstu iemaksa (Vācijas, Nīderlandes, 
Austrijas un Zviedrijas iemaksa) ir ierobežota līdz 25 % no to attiecīgās 
korekcijas daļas;

ii) līdz 2013. gadam divu dalībvalstu (Nīderlandes un Zviedrijas) ikgadējai uz 
NKI balstītajai iemaksai piemēroja bruto samazinājumu 150 miljonu EUR 
apmērā3;

iii) NKI un PVN bāzes (un tātad arī attiecīgās iemaksas) var līdzsvarot un 
pielāgot kādā konkrētā gadā, bet ne ilgāk kā četrus gadus pēc kārtas, kad 
iestājas noilgums, ja vien Komisija nepiešķir izņēmumu.

Konstatējumi

05 
Budžeta finansēšanas pašreizējā sistēma ir sarežģīta un nav pietiekami 
pārredzama.

a) TPR ieņēmumu ievākšana ir sarežģīta. Tā ir joma, kurā var gadīties pārkāpumi 
(mainās noteikumi, miljoniem importētāju veic darījumus par dažādām sum
mām, ir tendence izvairīties no nodokļiem un imports netiek deklarēts) un 
kuru ietekmē dalībvalstu atšķirīgā spēja un sistēmas (bieži mainās iekasēša
nas struktūra, noveco IT sistēmas vai to trūkst, ir problēmas ar svarīgu pro
cedūru ieviešanu un ir sarežģīta pārrobežu pārvaldība, ko ietekmē atšķirīga 
administratīvā spēja). Komisijas veiktās pārbaudes dalībvalstīs ir novērtētas kā 
daļēji efektīvas.

b) Trīs Komisijas ģenerāldirektorāti – Budžeta ĢD, Nodokļu politikas un muitas 
savienības ĢD un Eurostat – ir iesaistīti PVN bāzes pārbaudīšanā, kas ietver 
sarežģītu apkopoto statistiskas datu pārbaudi un dalībvalstu nodokļu ieka
sēšanas sistēmu novērtējumu. Izvairīšanās no PVN maksāšanas ir nopietna 
ES problēma, un aplēstie zaudējumi sniedzas līdz pat 20 % no PVN ieņēmu
miem. Arī dalībvalstu revīzijas iestādes pārbauda šo jomu, jo tā ietekmē valsts 
nodokļu ieņēmumus.

c) NKI bāzēto iemaksu pamats ir NKI dati, ko ievāc dalībvalstis un pārbauda 
Eurostat. Komisijas veiktās NKI datu pārbaudes ir nepilnīgas un tikai daļēji 
efektīvas. NKI dati ir sarežģīti, un tajos vienmēr saglabājas zināma neprecizitā
tes pakāpe, jo tie balstās uz aplēsēm. Komisija nevērtē NKI datu apkopošanai 
piemērotās dalībvalstu pārraudzības un kontroles sistēmas, lai gan nākotnē 
no augstākajām revīzijas iestādēm prasīs viedokli šajā jautājumā.

d) Apvienotās Karalistes atlaide ir politiski jutīga un sarežģīti aprēķināma. Aprē
ķinā 2009. un 2010. gadā4 atklāja būtiskas kļūdas.

3 2004. gada cenās; šo summu 
pielāgoja pašreizējām cenām 
laikā, kad aprēķināja gada 
iemaksas.

4 Komisija atklāja 2009. gada 
aprēķina kļūdu par vēlu, lai 
to labotu attiecīgajā finanšu 
gadā. 2010. gada aprēķina 
kļūdu atklāja Palāta, veicot 
revīziju ticamības deklarācijas 
sagatavošanai.
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Vai 2012. gada ieņēmumus iekasēja pareizi un pilnībā un vai 
tie bija labi pārvaldīti?

ο Būtisks kļūdu līmenis? NĒ

Liela riska faktori

06 
Nepareiza TPR ievākšana un PVN sistēmu nepilnības dalībvalstīs samazina no 
šiem resursiem pieejamos ieņēmumus, tāpēc jāiekasē lielākas līdzsvarojošās 
NKI iemaksas.

07 
Ja dalībvalstij nosaka pārāk augstu (vai pārāk zemu) NKI, tas neietekmē kopējos 
NKI pašu resursus, bet samazinās (vai palielinās) citu dalībvalstu iemaksas.

Nākotnes risinājumi

08 
Komisijai būtu strukturētāk un formālāk jāanalizē NKI dati un pilnīgāk, pārre
dzamāk un konsekventāk jāziņo par dalībvalstu NKI datiem un NKI pašu resursu 
pārvaldību. Komisijai jāsaīsina pārbaužu posma ilgums.

09 
Dalībvalstīm būtu jāstiprina muitas pārraudzība, lai iekasētu maksimāli lielu TPR 
summu. Arī PVN deklarēšanas un iekasēšanas sistēmām jānodrošina, lai parei
zi tiktu deklarēti PVN ienākumi un līdz minimumam būtu samazināta nodokļa 
nemaksāšana.

10 
Dalībvalstu revīzijas iestādēm ir svarīga loma, lai nodrošinātu, ka visu triju veidu 
pašu resursiem pareizi tiek piemērotas sistēmas un kontroles mehānismi.
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Noderīgi materiāli / ERP ziņojumi un atzinumi

 ο Palātas Atzinums Nr. 2/2012:

par grozīto priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu, COM(2011) 739,

par grozīto priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas 
pasākumus, COM(2011) 740,

par grozīto priekšlikumu Padomes regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos un NKI 
pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības, COM(2011) 742,

par priekšlikumu Padomes regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kuru pamatā 
ir pievienotās vērtības nodoklis (COM(2011) 737),

par priekšlikumu Padomes regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kuru pamatā 
ir finanšu darījuma nodoklis (COM(2011) 738)

Likumības un pareizības jautājumi

 ο ERP 2012. gada pārskata 2. nodaļa “Ieņēmumi”

Lietderības revīzijas

 ο Īpašais ziņojums Nr. 11/2013 “Nacionālā kopienākuma (NKI) datu precizitāte: strukturētāka un mērķtiecīgāka 
pieeja uzlabotu Komisijas veikto pārbaužu efektivitāti”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 13/2011 “Vai ar 42. muitas procedūras kontroli tiek novērsta un atklāta PVN nemaksāšana”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 1/2010 “Vai vienkāršotas muitas procedūras ievedumiem kontrolē efektīvi?”

Ja vēlaties saņemt papildinformāciju

Kontaktpersona: Palātas preses sekretārs
Epasts: press@eca.europa.eu



51DFS 1. kategorija. Gudra 
un iekļaujoša izaugsme

(miljonos EUR) (saistības)

2014.–2020. g. DFS1

DFS 1. kategorija. Gudra un iekļaujoša izaugsme 508 921

1.a Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai 142 130

1.b Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija 366 791

% no kopējās kategorijas summas, kas ir iepriekšēji piešķīrumi dalībvalstīm 72

Piezīme. Šos izdevumus var iedalīt 13 lielākajās tēmās: 1) transports, pētniecība un inovācijas, 2) vide, 3) cil-
vēkkapitāls, 4) darba tirgus, 5) MVU un uzņēmējdarbības atbalsts, 6) sociālā infrastruktūra, 7) IT pakalpojumi, 
8) spējas palielināšana, 9) enerģētika, 10) sociālā iekļaušana, 11) pilsētvides un teritoriālā dimensija, 12) kultūra 
un 13) kultūras mantojums un tūrisms.

ĢD REGIO ir galvenā Komisijas struktūrvienība, kas atbild par kohēzijas politikas izdevumiem. Šis ģenerāldirekto-
rāts pārvalda arī Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA), kas ietilpst DFS 4. kategorijā “Globālā Eiropa”. 
Ar IPA tiek sniegta palīdzība kandidātvalstīm transporta tīklu attīstībai un vides infrastruktūras uzlabošanai. Šī 
palīdzība ir pieejama kandidātvalstīm Turcijai un bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai un potenciāla-
jām kandidātvalstīm Rietumbalkānos Albānijai, Bosnijai un Hercegovinai, Melnkalnei, Serbijai un Kosovai.

1  2014.–2020. gada DFS tika noteikta 2011. gada cenās (Padomes 2013. gada 2. decembra Regula 
(ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 
20.12.2013., 884. lpp.)). Šeit minētie skaitļi ir pašreizējās cenās (no Budžeta ĢD tīmekļa vietnes).
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(miljonos EUR) (saistības)

2014.–2020. g. DFS1 2014. g. budžets (galīgais)

KOPĀ 508 921 63 973

1.a kategorija. Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai 142 130 16 560

Lieli infrastruktūras projekti 14 350 2 629

Eiropas navigācijas satelītu sistēmas EGNOS un Galileo 7 072 1 338

Starptautiskais eksperimentālais kodoltermiskais reaktors ITER 2 986 728

Zemes novērošanas programma COPERNICUS 4 292 363

Kodoldrošība un kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšana (Bulgārija, Lietuva un Slovākija) 1 643 157

Vienotais stratēģiskais satvars (VSS), Pētniecība un inovācija 79 402 9 326

Apvārsnis 2020 79 402 9 326

p. m., Euratom pētniecības un mācību programma

Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programma (COSME) 2 298 276

Izglītība, arodmācība, jaunatne un sports (Erasmus visiem) 14 775 1 556

Sociālās pārmaiņas un sociālā inovācija (PSCI) 920 119

Muita, Fiscalis un krāpšanas apkarošana 908 118

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (CEF) 21 937 1 966

p. m., kā arī Kohēzijas fonda ieguldījums transporta attīstībā 11 306

Enerģētika 5 850 410

Transports 14 945 1 482

IKT 1 142 74

Citas programmas 2 003 264

Eiropas Statistikas programma (ESP)

Finanšu pārskatu sagatavošanas un revīzijas standarti

Eiropas valstu pārvaldes iestāžu sadarbspēja (EPA)

Decentralizētās aģentūras 2 293 243

Rezerve 2 078 106

1.b kategorija. Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija 366 791 47 413

Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai 278 418 35 609

Reģionālā konverģence (mazāk attīstīti reģioni) 185 374 23 635

Pārejas reģioni 35 701 4 802

Konkurētspēja (vairāk attīstīti reģioni) 55 780 7 503

Tālākie un mazapdzīvotie reģioni 1 563 210

p. m., tostarp Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (FEAD) 3 500

Kohēzijas fonds (KF) 74 929 8 950

p. m., tostarp KF ieguldījums Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā (transports) 11 306 983

Eiropas teritoriālā sadarbība 10 229 507

Jaunatnes nodarbinātības ierosme 3 211 1 804

Rezerve 4 1

1 2014.–2020. gada DFS tika noteikta 2011. gada cenās. Šeit minētie skaitļi ir pašreizējās cenās (no Budžeta ĢD tīmekļa vietnes).
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Pamatinformācija

1.a kategorija. Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai

01 
DFS 1.a kategorija galvenokārt aptver izdevumus politikas jomās, kurās risina 
lielākos problēmjautājumus, kas Eiropas sabiedrībai būs aktuāli tuvākā nākotnē. 
Šajā kategorijā finansē darbības, ar kurām nodrošina Eiropas konkurētspēju pa
saulē, ieguldot izglītībā, pētniecībā un inovācijā un veicinot darbības, kas palieli
na nodarbinātību un attīsta Eiropas pētniecības un inovācijas tīklus. Virsmērķis ir 
ekonomikas izaugsmes veicināšana.

02 
Gandrīz 15 % no DFS 1. kategorijas budžeta (80 miljardi EUR) ir atvēlēti pētniecī
bas un inovācijas darbībām saskaņā ar instrumentu “Apvārsnis 2020”. Darbības un 
izdevumus pārvalda septiņi Komisijas ģenerāldirektorāti un divas izpildaģentū
ras1. Izpildaģentūras veic lielu daļu praktiskā darba.

03 
Lielāko daļu izdevumu saņēmējiem maksā dotāciju veidā. Šajā jomā divi lielākie 
riska faktori ir to saņēmēju atlase, kuriem ir tiesības uz dotāciju, un to izmaksu pa
matošana, kuras saņēmēji piesaka atlīdzināšanai no ES budžeta. Lai gan Komisija 
ir ieviesusi pasākumus ar mērķi vienkāršot noteikumus un procedūras un samazi
nāt saņēmēju administratīvo slogu, tomēr pašreizējo programmu attiecināmības 
noteikumi joprojām ir sarežģīti. Atkarībā no dotācijas lieluma saņēmēju iesniegto 
izmaksu deklarāciju patiesumu uztic apliecināt neatkarīgam revidentam. Komisija 
uzdod arī pati saviem revidentiem un ārējiem revidentiem veikt dotāciju izlases 
ex post revīziju.

1.b apakškategorija. Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija

04 
Ekonomiskā un sociālā attīstība Eiropas Savienībā nav viendabīga. LESD 174. un 
175. pantā ir noteikta ES ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas politika 
(“kohēzijas politika”), ar ko veicina visas ES ekonomiku, mazinot ES reģionu un 
valstu attīstības atšķirības.

1 Komisija: Pētniecības 
un inovācijas ĢD (RTD), 
Komunikācijas tīklu, satura 
un tehnoloģiju ĢD (CNECT), 
Kopīgais pētniecības centrs 
(JRC), Izglītības un kultūras ĢD 
(EAC), Uzņēmējdarbības 
un rūpniecības ĢD (ENTR), 
Mobilitātes un transporta ĢD 
(MOVE) un Enerģētikas ĢD 
(ENER). Aģentūras: Pētniecības 
izpildaģentūra (REA) un 
Eiropas Pētniecības padomes 
izpildaģentūra (ERCEA).
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05 
Apmēram 72 % no kopējā DFS 1. kategorijas budžeta (322,3 miljardi EUR no 
450,76 miljardiem EUR) rezervē (iepriekš piešķir) dalībvalstīm, pamatojoties uz 
IKP un NKI kritērijiem un saskaņā ar DFS vienošanās sarunām.

a) Šīs summas piešķir, neņemot vērā dalībvalstu līdzekļu apguves spēju, t. i., 
spēju sagatavot programmas un projektus, plānot un atlasīt, pareizi īstenot, 
efektīvi uzraudzīt publisko iepirkumu un attiecināmības noteikumu ievē
rošanu u. c. Tātad daudz līdzekļu var piešķirt reģioniem, kuru rīcībā nav šo 
līdzekļu pareizai pārvaldībai vajadzīgās spējas. Turklāt šāda veida piešķīrumu 
izmantošana un evolūcija nav pārredzama.

b) Lielāko daļu budžeta izdevumu tērē vairāku gadu garumā (“daudzgadu 
programmas”). Dalībvalstis var saņemt priekšfinansējumu (skaidras naudas 
avansus) programmu uzsākšanai, un tās zaudē budžeta izmantošanas tiesī
bas, ja avansus neizlieto noteiktā termiņā (“n+3 noteikums”).

c) Budžeta tēriņos daudz izmanto skaidras naudas avansus (priekšfinansēju
mu) un uzņem juridiskās saistības, par kurām maksājumi vēl nav veikti (reste 
à liquider jeb RAL). Daļēji tam par iemeslu ir daudzu finansējamo darbību 
ilgtermiņa iedaba. 2007.–2013. gada DFS bija 455 programmas.

06 
Budžeta izdevumus kohēzijas politikā veic ar trīs galveno fondu starpniecību. Šo 
fondu programmas ilgst DFS budžeta cikla septiņus gadus.

a) Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) darbojas visās dalībvalstīs, kon
krēti, reģionos ar viszemāko IKP uz vienu iedzīvotāju, un šā fonda mērķis ir 
mazināt reģionu nelīdzsvarotību. No Fonda līdzfinansē valsts ieguldījumus 
uzņēmumos (īpaši MVU); infrastruktūru, kas saistīta ar pētniecību un inovāci
ju, telesakariem, vidi, enerģētiku un transportu; finanšu instrumentus (riska 
kapitāla fondus, vietējās attīstības fondus u. c.), kuru uzdevums ir atbalstīt 
reģionu un vietējo attīstību un veicināt pilsētu un reģionu sadarbību; tehnis
ko palīdzību.

b) No Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansē valsts izdevumus par transporta un vides 
projektiem dalībvalstīs, kurās NKI uz vienu iedzīvotāju ir zem 90 % no Savie
nības vidējā rādītāja. Mērķis ir mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības un 
stabilizēt šo valstu tautsaimniecību. Kohēzijas fondu izmanto 15 dalībvalstis2. 
KF finansiālo palīdzību var apturēt ar Padomes lēmumu, ko pieņem ar kvalifi
cētu balsu vairākumu, ja dalībvalstij ir pārmērīgs valsts budžeta deficīts un tā 
šo situāciju nav atrisinājusi vai nav veikusi tam vajadzīgo rīcību. No KF finansē 
Eiropas transporta tīklus, tostarp enerģētikas un transporta nozares projektus, 
kuri aptver tādas tēmas kā energoefektivitāte, atjaunojamo energoresursu 
izmantošana, dzelzceļa transporta attīstība, atbalsts intermodalitātei (dažādu 
pārvadājumu veidu integrēšana), sabiedriskā transporta attīstība u. c.

2 Kohēzijas fondu izmanto 
jaunajās ES12 dalībvalstīs 
un Horvātijā, Grieķijā un 
Portugālē.
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c) Eiropas Sociālā fonda (ESF) mērķis ir uzlabot nodarbinātību un darba atraša
nas iespējas Eiropas Savienībā. No šā fonda līdzfinansē valsts izdevumus, ku
riem ir šādi uzdevumi: pārorientēt darbiniekus un uzņēmumus (mūžizglītības 
shēmas, inovatīvas darba organizācijas koncepcijas un to izplatīšana); uzlabot 
darba meklētāju, bezdarbnieku, sieviešu un migrantu piekļuvi nodarbinātībai; 
veicināt mazaizsargātu iedzīvotāju sociālo integrāciju un cīnīties pret diskri
mināciju darba tirgū; nostiprināt cilvēkkapitālu, reformējot izglītības sistēmas 
un veidojot mācību iestāžu tīklu.

d) Sākot ar 2014. gadu, ir ieviesti kopēji noteikumi ERAF, ESF un KF, kā arī Eiro
pas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondam (EJZF), kuri ietilpst DFS 2. kategorijā.

e) Lai padarītu kohēzijas politiku lietderīgāku un ilgtspējīgāku, Komisija ir 
izstrādājusi četras iniciatīvas kopā ar Eiropas Investīciju banku (EIB) un citām 
finanšu iestādēm. Divas no šīm iniciatīvām ir paredzētas finansēšanas vadības 
instrumentu veicināšanai (JEREMIE un JESSICA), bet pārējās divas ir saistītas ar 
tehniskās palīdzības instrumentiem (JASPERS un JASMINE).

07 
Apmēram 72 % no DFS 1. kategorijas (galvenokārt 1.a apakškategorijas) budže
ta izdevumiem pārvalda dalīti ar dalībvalstīm. Īstenojot 2014.–2020. gada DFS, 
Komisija ar katru dalībvalsti noslēgs partnerības nolīgumus, kuros būs noteiks, 
kā dalībvalsts plāno izmantot šajā periodā pieejamo ES finansējumu mērķu 
sasniegšanai. Sīkāka informācija būs iestrādāta programmās. No ES budžeta tiks 
segti 50–85 % izmaksu (līdzfinansējums) par Komisijas apstiprinātām izdevumu 
programmām (darbības programmām). Komisija ir ieviesusi kontroles un vadības 
pamatsistēmu, ar kuru nodrošinās tikai tādu izdevumu segšanu no ES budžeta, 
kuri atbilst noteikumiem. Un Komisija atkal ir ieviesusi izpildes rezervi 6 % apmē
rā no summām, kuras tā finansēs3.

a) Par visu kohēzijas politikas līdzekļu pārvaldību atbild daudzas dažādas valsts, 
reģionālas un vietējas struktūras. Dalībvalstis sedz lielāko daļu izmaksu par 
organizatorisko darbu un sistēmu ieviešanu saistībā ar ES budžeta izdevu
miem. Tās atbild par to, lai subsīdijas un dotācijas izmaksātu attiecināmiem 
saņēmējiem, kuri atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

b) Dalībvalstis var saņemt skaidras naudas avansus uzsākšanas izmaksām. Paras
ti programmu izmaksas sedz attiecīgās dalībvalstis, un pēc tam tās atlīdzina 
Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu iestāžu apliecinātām izdevumu deklarā
cijām (izmaksu segšanas pieprasījumiem).

c) Dalībvalstu revīzijas iestādes (RI) ziņo Komisijai gada kontroles ziņojumos 
(GKZ), vai vadības un kontroles sistēmas darbojas efektīvi un vai katrā darbī
bas programmā (DP) apliecinātie izdevumi ir pareizi.

3 Izpildes rezerve bija ieviesta 
2000.–2006. gada DFS, 
bet ERP secināja, ka to 
galvenokārt izmantoja tēriņu 
kāpināšanai, nevis izdevumu 
koncentrēšanai jomās, kurās 
demonstrēta īpaši efektīva 
darba izpilde. Īstenojot 2014.–
2020. gada DFS, Komisija 
un dalībvalstis plānošanas 
perioda sākumā vienosies par 
prioritātēm, par kurām varēs 
piešķirt 6 % izpildes rezervi. 
2019. gadā, pamatojoties 
uz dalībvalstu iesniegtiem 
īstenošanas ziņojumiem, 
Komisija atvērs izpildes rezervi, 
ja dalībvalstis izvēlētajās 
prioritātēs būs sasniegušas 
programmu starpposma 
mērķus. Šī 6 % rezerve 
saglabāsies kā daļa no 
valsts piešķīruma, ko varēs 
pārvietot citām prioritātēm, 
ja Komisija to neļaus izmantot 
sākotnēji izraudzītajām 
prioritātēm. (Padomes Regula 
(ES) Nr. 1303/2013 (OV L 347, 
20.12.2013., 320. lpp.)).
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d) Komisija var pārtraukt vai atlikt maksājumus, ja tā konstatē, ka kāda dalīb
valsts nekoriģē nepareizus izdevumus, vai ja ir nopietni trūkumi vadības un 
kontroles sistēmās. Tāpat Komisija var atlikt maksājumus, ja netiek ievēroti 
Eiropas pusgada makroekonomiskie nosacījumi.

e) Komisija var piemērot finanšu korekcijas, ja dalībvalsts neatsauc neattiecinā
mos izdevumus vai nelabo nopietnus sistēmu trūkumus. Ja attiecīgā dalīb
valsts pieņem finanšu korekcijas, tā var atsaukt nepareizus izdevumus un 
aizstāt tos ar citu projektu attiecināmiem izdevumiem, t. i., summas atkal ir 
pieejamas izmantošanai. Ja korekcijas nepieņem, summas jāsedz no dalīb
valsts budžeta. Tātad korekciju sistēmai nav atturoša spēka, kas liktu visiem 
budžeta tērēšanā iesaistītajiem dalībniekiem visu darīt pareizi jau no sākuma.

Konstatējumi

Vai 2012. gada budžeta izdevumi atbilda noteikumiem? 
(Izdevumu likumība un pareizība)

ο Būtisks kļūdu līmenis? JĀ

ο Aplēstais iespējamākais kļūdu īpatsvars:

Reģionālā politika, enerģētika un transports: 6,8 %
Nodarbinātība un sociālās lietas: 3,2 %
Pētniecība un inovācija 3,9 %

08 
Tika pieļautas šādas kļūdas: neattiecināmi saņēmēji, publiskā iepirkuma noteiku
mu neievērošana, neattiecināmu izmaksu deklarēšana, valsts atbalsta noteikumu 
neievērošana un no budžeta sedzamo izmaksu nepareiza aprēķināšana.

09 
Vadības un kontroles sistēmas, īpaši dalībvalstīs, daļēji efektīvi novērš, atklāj un 
labo kļūdas un pārkāpumus.

10 
Dalībvalstis lieki sarežģī valsts attiecināmības noteikumus, kas paredzēti īstenoša
nas regulās.
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Vai izdevumus labi pārvalda un vai tiem ir ietekme?  
(Pareiza finanšu pārvaldība)

11 
Ir pierādījumi par Palātas revidēto programmu vāju izpildi: ES izdevumu efek
tivitāti mazina nepienācīga vajadzību novērtēšana, neskaidri mērķi, pretrunīgi 
vai nesavienojami mērķi un prioritātes un nepiemērotas atlases procedūras to 
projektu prioritārai finansēšanai, kuri dod pēc iespējas lielāku ietekmi.

12 
Attiecībā uz dalīti pārvaldītiem izdevumiem konstatētas turpmāk uzskaitītās 
problēmas.

a) ES un atsevišķu dalībvalstu mērķi var savstarpēji konfliktēt. Dažās kohēzijas 
politikas tematiskajās jomās (piemēram, enerģētikas nozarē) ES mērķi un 
nosacījumi ir ļoti prasīgi. Dalībvalstu rīcībā var nebūt tehnisko, finansiālo un 
regulatīvo zināšanu vai vajadzīgo finanšu līdzekļu. Tātad politiskā vienošanās 
un pieņemtie un plānotie pasākumi var ievērojami nesakrist ar piešķirtajiem 
resursiem.

b) Komisijai nav pilnīgas informācijas par ES budžeta izdevumu ietekmi un sa
sniegumiem. Ziņošanas sistēmas nav izstrādātas tā, lai ar tām mērītu iznāku
mu vai uzraudzītu izpildi, un trūkst rādītāju, ar kuriem mērīt darbības rezultā
tus. Ja informācija ir pieejama, tā ir fragmentāra un neļauj salīdzināt dažādas 
dalībvalstis.

c) Ne vienmēr tiek sasniegti rezultāti un ietekme. Var rasties kavējumi, jo pro
jektiem ar sarežģītiem vides ierobežojumiem vai tehnoloģiskajām prasībām ir 
vajadzīgs laiks.

13 
Saskaņā ar 7. pamatprogrammu veiktiem pētījumiem ir sarežģīti noteikumi par to, 
kādi izdevumi ir attiecināmi un sedzami no ES budžeta. No ES budžeta sedzamo 
izdevumu apliecināšanas uzticēšana ārējiem revidentiem ir problemātiska: Palāta 
konstatē ievērojamus kļūdu līmeņus izmaksu deklarācijās, kuras neatkarīgi revi
denti apliecinājuši kā pilnībā attiecināmas.
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Liela riska faktori

14 
Tā ka aizkavējās vienošanās par 2014.–2020. gada DFS un saistīto regulu pieņem
šana, tad, visticamāk, aizkavēsies arī ES budžeta tēriņi. Sarežģītiem tehniskiem un 
infrastruktūras projektiem ir vajadzīgs sagatavošanas laiks. Turklāt šādu projektu 
kopējās izmaksas ir ļoti neskaidras, ja izmanto vairākus finansējuma avotus.

15 
Budžeta izpildē ir iesaistīti daudzi dalībnieki (Komisijas ģenerāldirektorāti (kohē
zijas politikā: Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ĢD, Nodarbinātības, sociālo 
lietu un iekļautības ĢD, Mobilitātes un transporta ĢD un Enerģētikas ĢD; pētnie
cības un inovācijas jomā – vēl septiņi citi ĢD), izpildaģentūras, kopuzņēmumi, 
dalībvalstu vadošās iestādes, valsts, reģionālās un vietējās pašvaldības un finanšu 
starpnieki).

16 
ES budžeta izdevumi ir dažādi un fragmentāri. Nav lietderīgi, ka maksājumiem 
piemēro dažādas pieprasīšanas, atskaišu un kontroles procedūras, un tas var izrai
sīt negatīvu uztveri par ES birokrātiju un kaitēt ES tēlam.

17 
Programmas, projekti un darbības var saņemt finansējumu no vairākiem avo
tiem (ES un valsts budžets, EIB grupa, ERAB u. c.). Var zust kopaina par visām 
izmaksām, un katram finansējuma avotam var būt sava pārvaldības un ziņošanas 
kārtība.

18 
Priekšfinansējuma (skaidras naudas avansu) ieilgšana palielina risku, ka problē
mas atklāj pārāk vēlu koriģējošu pasākumu veikšanai, lai sasniegtu ieguldījuma 
mērķus. Lai gan līdzekļu atgūšana, iespējams, aizkavē dažas darbības, tā tomēr 
neatrisina problēmas ar paredzēto rezultātu nesasniegšanu.

19 
Iepirkums: ne visi ES līdzekļu saņēmēji ievēro publiskā iepirkuma noteikumus.
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20 
Dalībvalstu administratīvā spēja: tā ietekmē dalībvalstu iespējas veikt ES budže
ta izdevumus pareizi un labi, ieviest efektīvas vadības un kontroles sistēmas un 
laikus apgūt pieejamo ES naudu.

21 
Patēriņa kultūra: dalībvalstis var izjust pamudinājumu iztērēt ES atvēlētos lī
dzekļus, lai nezaudētu tām rezervētos reģionālās politikas valsts piešķīrumus, 
neņemot vērā darbības rezultātus, īpaši gadījumos, kad Komisijas līdzfinansējuma 
likme ir augsta. Galvenais uzsvars ir likts uz piešķīrumu pilnīgu izmantošanu (“iz
manto vai zaudē”) un uz izdevumu atbilstību noteikumiem, un tikai pēc tam tiek 
apsvērti darbības rezultāti. Izpildes rezerves ieviešana neatrisina būtiski svarīgos 
jautājumus saistībā ar valstu piešķīrumiem (sk. 3. zemsvītras piezīmi).

22 
Taču RAL (vēl neizmaksātas juridiskās saistības) var apslēpt summas, kuras ne
drīkst izmantot. RAL informāciju par katru dalībvalsti nepublicē.

23 
ES un atsevišķu dalībvalstu mērķi var savstarpēji konfliktēt. Dažās kohēzijas politi
kas tematiskajās jomās (piemēram, enerģētikas nozarē) ES mērķi un nosacījumi ir 
ļoti prasīgi. Dalībvalstu rīcībā var nebūt tehnisko, finansiālo un regulatīvo zinā
šanu vai vajadzīgo finanšu līdzekļu. Tātad politiskā vienošanās un pieņemtie un 
plānotie pasākumi var ievērojami nesakrist ar piešķirtajiem resursiem.

24 
Dalībvalstis var lieki sarežģīt valsts attiecināmības noteikumus, kuri nereti ir 
stingrāki nekā ES nosacījumi4. Turklāt dažādiem procesu dalībniekiem katrā valstī 
ir jāievēro detalizēti ES juridiskie un organizatoriskie standarti, lai nodrošinātu 
finansēto projektu praktisko pārvaldību.

25 
ES līdzekļus ir iespējams izmantot darbībām, kuras dalībvalstis būtu finansējušas 
jebkurā gadījumā (liekais atbalsts), vai projektiem, kurus aizstāj koriģējošajās 
procedūrās.

4 Sk. Parlamenta pētījumu 
“Goldplating in the EAFRD: 
to what extent do national 
rules unnecessarily add to 
complexity and, as a result, 
increase the risk of errors” 
[“Pārlieka ELFLA regulācija: 
kādā mērā valsts noteikumi 
vairo sarežģītību un tātad 
palielina kļūdu risku?”] 
(2014. gada februāris).
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26 
Ja nav pienācīga vajadzību novērtējuma, finansējumu var piešķirt pārāk dārgām 
programmām vai projektiem, kuri ietver nevajadzīgi izšķērdīgus elementus.

27 
Komisijas veikto pārraudzību ietekmē šādi aspekti:

a) trūkst savlaicīgas, ticamas un salīdzināmas vadības informācijas un ir vāja 
darbības rezultātu kultūra, īpaši līdzfinansētiem izdevumiem. Lēmumi par 
saistību uzņemšanu un līdzekļu izmaksāšanu balstās uz dalībvalstu sniegtu 
ierobežotu, bieži nepilnīgu un neuzticamu informāciju5. Pamatojošā informā
cija un apliecinošie dokumenti ir izkliedēti dalībvalstīs;

b) izdevumus apliecinošu citu revidentu (revīzijas iestāžu) veikto revīziju kvalitā
te un savlaicīgums var neatbilst tam, lai garantētu budžeta izdevumu pareizu 
un likumīgu izmantošanu;

c) Komisijas riska novērtēšanas un kontroles stratēģijas nepilnības kopā ar lielo 
spiedienu uz resursiem var nozīmēt, ka riskantākās budžeta izdevumu jomas 
sistemātiski nepārbauda un problēmas konstatē par vēlu.

28 
Korekciju sistēma ļauj dalībvalstīm aizstāt konstatētus neattiecināmus izdevumus 
ar citiem attiecināmiem izdevumiem. Ja dalībvalstis pieņem Komisijas ierosinātās 
korekcijas, tās joprojām var izmantot attiecīgos budžeta līdzekļus citiem attieci
nāmiem projektiem. Tāpēc ir maz stimula visu darīt pareizi.

Nākotnes risinājumi

29 
Komisijai

a) jāveic pasākumi ar mērķi veicināt un ieviest darbības rezultātu kultūru sais
tībā ar ES budžeta izdevumiem un jāpamato visu finansēto darbību Eiropas 
pievienotā vērtība;

b) aktīvāk jāuzlabo dalībvalstu spējas, savstarpēji satuvinot (dalībvalstu) ad
ministratīvo struktūru tīklus, kuru atbildībā ir šīs jomas budžeta tēriņi, lai 
attiecīgās struktūras varētu mācīties cita no citas un lai tiktu veicināta labākā 
prakse. Komisija var arī sniegt labākus norādījumus dalībvalstu struktūrām;

5 ERP konstatētie lielie 
kļūdu īpatsvari liecina, ka 
dalībvalstu informācija 
nav ticama. Vadošās 
iestādes un citas dalībvalstu 
starpniekstruktūras būtu 
varējušas konstatēt daudzas 
kļūdas. Sk. 2012. finanšu 
gada pārskata 5.27., 5.28. un 
6.12. punktu.
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c) vairāk jāizmanto vienreizēji un vienotas likmes maksājumi un jāapsver maksā
jumu veikšana, pamatojoties uz rezultātiem, nevis uz ieguldījumu izmaksām. 
Komisijai vajadzētu ievākt salīdzinošo informāciju par faktiskajām izmaksām 
dalībvalstīs, lai dalībvalstu rīcībā būtu izmaksu etalons un tās varētu uzraudzīt 
savu izdevumu programmu atdevi;

d) jāsniedz informācija pa dalībvalstīm par iepriekšējo piešķīrumu izmantošanu, 
priekšfinansējumu un RAL (reste à liquider), lai labāk pārvaldītu budžetu un 
plānotu naudas plūsmu. Komisijai arī jāievieš korekcijas ar atturošāku spēku.

30 
Dalībvalstīm

a) jāiesniedz priekšlikumi par tādu programmu finansēšanu, kuras ir reālistiskas, 
atbilst patiesām vajadzībām un liek uzsvaru uz ES finansēto darbību maksi
māli labu izpildi;

b) jānodrošina, lai visām ES budžeta pārvaldībā un tērēšanā iesaistītajām per
sonām būtu pieejama vajadzīgā spēja un resursi un lai tās pārzinātu naudas 
tērēšanas noteikumus un citas juridiskās prasības. Dalībvalstīm būtu jāveicina 
labāka valsts un reģionālo struktūru sadarbība un koordinācija;

c) jānodrošina programmu loģikas modeļa piemērošana: programmām ir jābūt 
skaidriem un realizējamiem rezultātiem un iznākumam, ir jābūt pienācīgai 
vajadzību analīzei, finansējamie projekti jāatlasa pēc atbilstīgiem un reālistis
kiem kritērijiem un valsts noteikumiem nevajadzētu lieki sarežģīt ES prasības;

d) jāgādā, lai būtu piemērotas adekvātas iepirkuma procedūras;

e) jānodrošina kontroles kārtības laba īstenošana un efektivitāte un jāveic at
bilstoša un savlaicīga rīcība, lai risinātu Komisijas un ERP revīzijās konstatētās 
nepilnības.
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Noderīgi materiāli / ERP ziņojumi un atzinumi

Vispārīgas tēmas

 ο Atzinums Nr. 7/2011 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus 
par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais satvars, 
un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu

 ο Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ĢD un Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ĢD tīmekļa 
vietnes

 ο Meta‑study on lessons from existing evaluations as an input to the review of EU spending [Metapētījums par piere
dzi, kas gūstama no līdzšinējiem izvērtējumiem, kā ieguldījums ES izdevumu pārskatīšanā], attiecībā uz 2000.–
2006. gada periodu, 2008. gada janvāris

 ο Eiropas Komisijas Budžeta ģenerāldirektorāta pasūtītais pētījums par ES izdevumiem, līgums nr. 30CE
0121821/0057, izpildītājs: ECORYS Nederland BV

Likumības un pareizības jautājumi

 ο ERP 2012. gada pārskata 5. nodaļa “Reģionālā politika, transports un enerģētika”

 ο ERP 2012. gada pārskata 6. nodaļa “Nodarbinātība un sociālās lietas”

Transversālas tēmas

 ο Īpašais ziņojums Nr. 16/2013 “Vienotās revīzijas (single audit) novērtējums un Komisijas paļaušanās uz dalībvalstu 
revīzijas iestāžu darbu kohēzijas jomā”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 3/2012 “Vai Komisijai ir izdevies sekmīgi novērst dalībvalstu vadības un kontroles sistēmās 
konstatētos trūkumus”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 3/2010 “Vai ietekmes novērtējumi noder ES iestādēm lēmumu pieņemšanā?”
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Energoefektivitāte

 ο Īpašais ziņojums Nr. 21/2012 “Kohēzijas politikas ieguldījumi energoefektivitātē un to rentabilitāte”

Uzņēmējdarbība

 ο Īpašais ziņojums Nr. 2/2012 “No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto mazo un vidējo uzņēmumu 
finansēšanas instrumenti”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 9/2011 “Vai no ERAF atbalstītie epārvaldības projekti ir vērtējami kā efektīvi”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 4/2011 “Mazo un vidējo uzņēmumu garantiju mehānisma revīzija”

Vide

 ο Īpašais ziņojums Nr. 20/2012 “Vai struktūrpasākumu finansējums sadzīves atkritumu apsaimniekošanas infra
struktūras projektiem efektīvi palīdz dalībvalstīm sasniegt ES atkritumu politikas mērķus”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 9/2010 “Vai līdzekļi ES struktūrpasākumiem ūdensapgādei sadzīves patēriņam ir izlietoti, lai 
panāktu labāko rezultātu?”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 3/2009 “Struktūrpasākumu izdevumu efektivitāte notekūdeņu attīrīšanā 1994.–1999. un 
2000.–2006. gada programmu posmā”

Cilvēkkapitāls

 ο Īpašais ziņojums Nr. 7/2013 “Vai Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds ir nodrošinājis ES pievienoto vērtību 
atlaisto darba ņēmēju reintegrācijā”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 25/2012 “Vai ir izveidoti instrumenti, ar kuriem uzrauga efektivitāti Eiropas Sociālā fonda 
tēriņiem gados vecākiem darbiniekiem”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 4/2010 “Vai Leonardo da Vinci programmas mobilitātes plāna koncepcija un pārvaldība spēs 
nodrošināt reālus rezultātus?”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 17/2009 “No Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētās profesionālās mācības sievietēm”
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Kodolenerģijas ekspluatācijas pārtraukšana

 ο Īpašais ziņojums Nr. 16/2011 “ES finanšu palīdzība kodolspēkstaciju ekspluatācijas pārtraukšanai Bulgārijā, Lietu
vā un Slovākijā: sasniegtais un nākotnē sasniedzamais”

Pētniecība un inovācija

 ο Īpašais ziņojums Nr. 2/2013 “Vai Komisija ir nodrošinājusi Septītās pētniecības pamatprogrammas efektīvu 
īstenošanu”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 2/2010 “Saskaņā ar Sesto pētniecības pamatprogrammu īstenoto projektēšanas pētījumu un 
jaunu infrastruktūru izveides atbalsta shēmu efektivitāte”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 8/2009 “Vai tika sasniegti Kopienas pētniecības politikas izcilības tīklu un integrēto projektu 
mērķi?”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 7/2009 “Galileo programmas izstrādes un apstiprināšanas posma pārvaldība”

Sociālā infrastruktūra

 ο Īpašais ziņojums Nr. 2/2009 “Eiropas Savienības Sabiedrības veselības programma (2003.–2007. gadam): vai efek
tīvs veids veselības uzlabošanai?”

Solidaritātes fondi

 ο Īpašais ziņojums Nr. 24/2012 “Eiropas Savienības Solidaritātes fonda reakcija uz 2009. gada Abruci zemestrīci – 
darbu atbilstība un izmaksas”

Tūrisms un kultūra

 ο Īpašais ziņojums Nr. 6/2011 “Vai ERAF līdzfinansētie tūrisma projekti bija efektīvi”
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Transports

 ο Īpašais ziņojums Nr. 5/2013 “Vai ES kohēzijas politikas līdzekļi tiek lietderīgi izmantoti ceļu vajadzībām”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 3/2013 “Vai Marco Polo programmas ir bijušas efektīvas satiksmes novirzīšanā no 
autoceļiem”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 4/2012 “Vai jūras ostu transporta infrastruktūras līdzfinansēšana no struktūrfondiem un 
Kohēzijas fonda ir efektīvs ieguldījums”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 8/2010 “Transporta darbības rezultātu uzlabošana Eiropas dzelzceļa pārvadājumu asīs. Vai 
ieguldījumi ES dzelzceļa infrastruktūrā ir bijuši efektīvi?”

Pilsētu un lauku atjaunošana

 ο Īpašais ziņojums Nr. 23/2012 “Vai ar ES struktūrpasākumiem ir veiksmīgi atbalstīta degradētu rūpniecisku un 
militāru teritoriju atjaunošana”

Ja vēlaties saņemt papildinformāciju

Kontaktpersona: Palātas preses sekretārs
Epasts: press@eca.europa.eu
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resursi

(miljonos EUR) (saistības)

2014.–2020. g. DFS1 2014. g. budžets 
(galīgais)

DFS 2. kategorija. Dabas resursi 420 034 59 303

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) – ar tirgu saistīti izdevumi un tiešie maksājumi 
(atsaistītie maksājumi saskaņā ar vienotā platībmaksājuma shēmu (VPMS) un vienotā maksājuma 
shēmu (VMS), ar ražošanu saistītās subsīdijas)

312 735 44 130

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) 95 577 13 652

Jūrlietas un zivsaimniecība 7 405 1 017

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) 866

Reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (RZPO) un ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumi (IZN) 151

Vide un klimats 3 457 405

Decentralizētās aģentūras 388 52

Rezerve 473 47

Piezīme: Veselība un patērētāju aizsardzība ietilpst DFS 3. kategorijā “Drošība un pilsonība”.

1  2014.–2020. gada DFS tika noteikta 2011. gada cenās (Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013). Šeit minētie skaitļi ir pašreizējās cenās (no 
Budžeta ĢD tīmekļa vietnes).

Pamatinformācija

01 
LESD 38.–44. pantā ir noteikti kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) un kopējās 
zivsaimniecības politikas (KZP) mērķi, līdz ar to vairs nav vajadzīgi 28 dažādi valsts 
politikas virzieni. KLP mērķi ir celt lauksaimniecības ražīgumu, panākt pietiekami 
augstu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem, stabilizēt tirgu, nodrošināt produk
tu pieejamību tirgū un panākt, ka patērētāji piedāvātos produktus saņem par 
samērīgām cenām. KZP ir līdzīgi mērķi zivsaimniecības nozarē, un tajā ietilpst arī 
zivju flotes pārvaldība un zivju krājumu saglabāšana. Ar lauku attīstības politiku 
rūpējas par lauku sabiedrību plašākā izpausmē, un šī politika mijiedarbojas ar 
struktūrfondiem.

02 
ES ir pasaulē otra lielākā lauksaimniecības produktu eksportētāja aiz ASV. Tā ir 
arī vadošā lauksaimniecības produktu un pārtikas importētāja. Komisija piedalās 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas sarunās ES28 vārdā. Tā arī rīko atsevišķas 
sarunas par divpusējiem starptautiskiem zivsaimniecības nolīgumiem starp ES un 
citām valstīm.

03 
ES lauksaimniecība un lauku ainava dažādās vietās ir krasi atšķirīga. Saskaņā ar 
2014.–2020. gada DFS dalībvalstīm ir vairāk iespēju izvēlēties saviem konkrētajiem 
apstākļiem piemērotas alternatīvas.
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04 
Eiropas Savienībā ir 12 miljoni lauksaimnieku. Tā ir nodarbināto grupa, kas pakā
peniski aizvien vairāk noveco (gandrīz trešdaļa lauksaimnieku ir vecāki par 65 ga
diem), jo šis darbs nav pievilcīgs jauniešiem (tikai 6 % lauksaimnieku ir jaunāki par 
35 gadiem).

05 
Lauku saimniecību struktūra un lielums Eiropas Savienībā arī ir ļoti dažāda, un to 
ņem vērā, piešķirot ES atbalstu. Pēc 2013. gada KLP reformām dalībvalstīm ir pla
šākas iespējas ņemt vērā valsts lauksaimniecības iezīmes subsīdiju izmaksāšanā.

06 
Mazāk nekā 2 % ES ražotāju saņem 31 % tiešo maksājumu. Saskaņā ar 2013. gada 
reformām atbalsts vairs nepienāksies personām, kurām lauksaimniecība nav 
galvenā nodarbe, par 5 % samazinās maksājumus, kuri pārsniedz 150 000 EUR, 
un dalībvalstis varēs ierobežot lieliem ražotājiem piešķirtu subsīdiju maksimālo 
apjomu.

07 
ES budžetam piemēro plašu klāstu tiesību aktu, kuri lielā mērā ir saistīti ar 
lauksaimniecību un pārtikas ražošanu. Šo noteikumu mērķis ir aizsargāt cilvēku, 
dzīvnieku un augu veselību. Tie veicina iekšējā tirgus darbību un vairo ES patērē
tāju uzticību produktiem. Dalībvalstīm ir jānodrošina šo tiesību aktu ievērošana 
savā teritorijā, un tās atbild par attiecīgu pārbaužu veikšanu. Krāpšana pārtikas 
ražošanas ķēdē var negatīvi ietekmē pieprasījumu pēc ES pārtikas produktiem 
(piemēram, pēc zirga gaļas skandāla 2013. gada sākumā kritās pieprasījums pēc 
gaļas, un patēriņš joprojām ir pazemināts).

08 
No Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) pilnībā finansē tiešo atbalstu 
lauksaimniekiem un tirgus pasākumiem1, turklāt nav vajadzīgs valsts finansējums.

a) No ELGF maksā tiešo ienākumu atbalstu lauksaimniekiem. Lielākā daļa šā 
atbalsta nav saistīta ar to, ko un cik daudz ražo, t. i., atbalsts ir “atdalīts”. Atbal
stu aprēķina, pamatojoties uz lauku saimniecības lielumu (hektāru skaitu) un 
lauksaimnieka rīcībā esošajām maksājumtiesībām. Atbalstu samazina, ja lauk
saimnieks neievēro savstarpējās atbilstības prasības, kuras ir saistītas ar vides, 
dzīvnieku, augu un cilvēku veselību un pārtikas nekaitīgumu, un neuztur 
zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī (LLVS). Katrā valstī var izmaksāt 
subsīdijas līdz noteiktam maksimālajam apjomam, kas ierobežo valstij pieeja
mo budžetu, bet tajā pašā laikā arī to rezervē.

b) Tirgus pasākumus (intervences uzglabāšanas izmaksu segšana un eksporta 
kompensācijas gadījumos, kad ES cenas noteiktām precēm ir augstākas nekā 
pasaules cena) pakāpeniski izbeidz, un dažādās tirgus kopīgās organizācijas 
(TKO) aizstās ar vienu TKO.

1 Izņemot dažus pasākumus, 
kuru kopsumma nepārsniedz 
100 miljonus EUR (reklāmas 
pasākumi un programma 
“Augļi skolai”, ko līdzfinansē).
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09 
No Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksā daļu no katras 
valsts lauku attīstības stratēģijas izmaksām, t. i., no šā fonda līdzfinansē dalīb
valstu stratēģijā izraudzītus pasākumus, ar kuriem risina lauku apvidu vajadzības 
saskaņā ar ES prioritātēm. Par katrai valstij pieejamo izdevumu summu (valstu 
piešķīrumiem) lemj DFS sarunās.

a) Lauksaimnieki var pieteikties uz platībatkarīgu (no hektāru skaita atkarīgu) 
atbalstu agrovides darbībām un uz atbalstu, kura mērķis ir modernizēt un 
dažādot lauku saimniecības darbību. No ELFLA sniedz arī papildu atbalstu 
lauksaimniekiem apvidos, kur ir nelabvēlīgi dabas apstākļi.

b) Pārējos lauku ekonomikas dalībniekus atbalsta ar pasākumiem, kuru mērķis ir 
uzlabot lauku apvidu ekonomiku un dzīves kvalitāti, ieviešot pamatpakalpo
jumus un dažādojot darbības.

10 
Lielākajai daļai DFS 2. kategorijas izdevumu piemēro dalīto pārvaldību.

a) Dalībvalstis sedz lielāko daļu izmaksu par organizatorisko darbu un sistēmu 
ieviešanu saistībā ar ES budžeta izdevumiem. Tās izveido speciālas maksā
jumu aģentūras (2014. gada sākumā tādu ir 81), kuras atbild par to, lai subsī
dijas un dotācijas izmaksātu attiecināmiem saņēmējiem, kas atbilst atbalsta 
saņemšanas nosacījumiem. Dalībvalstis arī ieceļ neatkarīgus revidentus 
(“sertifikācijas struktūras”), kuri pārbauda maksājumu aģentūru pārskatus un 
maksājumu uzskaiti.

b) Komisija atlīdzina dalībvalstu deklarētos izdevumus. Tā pieņem no ES budže
ta sedzamos izdevumus grāmatojumu noskaidrošanas procedūrā. Komisija 
paļaujas daļēji uz neatkarīgajiem revidentiem (sertifikācijas struktūrām), kuri 
pārbauda dažus Komisijas noteiktus aspektus un sagatavo par tiem ziņoju
mus, kā arī pati uz savām revīzijām uz vietas.

c) Komisija piemēro finanšu korekcijas, ar kurām piedzen izdevumus, kas 
neatbilst ES noteikumiem. Izdevumus, kurus nepieņem, sedz no dalībvalsts 
budžeta.



69DFS 2. kategorija. Dabas resursi

Konstatējumi

Vai 2012. gada budžeta izdevumi atbilda noteikumiem? 
(Izdevumu likumība un pareizība)

ο Būtisks kļūdu līmenis? JĀ

ο Aplēstais iespējamākais kļūdu īpatsvars:

Lauksaimniecība: tiešais un tirgus atbalsts: 3,8 %
Lauku attīstība, vide, zivsaimniecība un veselība:  7,9 %

11 
Lauku attīstības izdevumi, kurus līdzfinansē no dalībvalstu budžetiem, ir proble
mātiskāki, jo ir sarežģīts juridiskais ietvars un tos ietekmē dalībvalstu administra
tīvā spēja. Pilnībā finansētajiem KLP tiešajiem maksājumiem ir labāk izveidotas 
(lai gan ne perfektas) vadības un kontroles sistēmas (integrētā administrācijas un 
kontroles sistēma jeb IAKS).

Vai izdevumus labi pārvalda un vai tiem ir ietekme?  
(Pareiza finanšu pārvaldība)

12 
Tiešais atbalsts lauksaimniekiem (vienotā platībmaksājuma shēma un vienotā 
maksājuma shēma, apmēram 41 miljards EUR 2014.–2020. gadā) ne vienmēr no
nāk pie mērķim atbilstošākajiem saņēmējiem. Ir zināmi pierādījumi, ka šis atbalsts 
aiziet lielākām zemes nomas maksām un zemes cenām.

13 
Ir pierādījumi par ERP revidēto programmu un shēmu vāju izpildi.

a) Izdevumi dalībvalstīs ne vienmēr tiek labi virzīti tieši tiem cilvēkiem vai apvi
diem, kuriem atbalsts vajadzīgs. Tas mazina ES tēriņu efektivitāti.

b) Komisijai nav pilnīgas informācijas par ES budžeta izdevumu ietekmi un sa
sniegumiem. Ziņošanas sistēmas nav izstrādātas tā, lai ar tām mērītu iznāku
mu vai uzraudzītu darbības rezultātus, un trūkst rādītāju, ar kuriem šos rezul
tātus mērīt. Ja informācija ir pieejama, tā ir fragmentāra un neļauj salīdzināt 
dažādas dalībvalstis.
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Liela riska faktori

14 
Tā kā aizkavējās 2013. gada KLP reformu pieņemšana, kā arī 2014.–2020. gada 
DFS un saistīto regulu pieņemšana, tad aizkavēsies arī ES budžeta izdevumi, īpaši 
lauku attīstības jomā, kur dalībvalstīm ir jāizstrādā savi izdevumu plāni. Līdz ar to 
novēloti tiks ieviestas arī kontroles sistēmas, kuru uzdevums ir pārbaudīt jauno 
nosacījumu ievērošanu.

15 
Jaunie nosacījumi un kontroles sistēmu pielāgošana 2013. gada KLP reformas pra
sībām var palielināt risku, ka pašreizējās DFS pirmajos gados tiek pieļautas kļūdas, 
īpaši šādu iemeslu dēļ:

a) maksājumi būs jāveic saskaņā ar jauniem stingrākiem vides aizsardzības 
nosacījumiem,

b) būs jāatjaunina integrētās administrācijas un kontroles sistēmas (IAKS), kuras 
ir tikai daļēji efektīvas, jo tajās būs jāiekļauj vides aizsardzības nosacījumi un 
jāņem vērā ģeotelpiskā atbalsta pieteikumu ieviešana.

16 
Tiešos maksājumus saņem daudz mazu saņēmēju, un lielākā daļa no tiem saņem 
mazas summas. IAKS kontroles sistēma veic automātiskas pieteikumu pārbaudes, 
bet ir tikai daļēji efektīva.

17 
Attiecībā uz līdzfinansētiem izdevumiem: nav viegli pieejama savlaicīga, tica
ma un salīdzināma vadības informācija, kas ļautu Komisijai efektīvi pildīt 
pienākumus.

18 
Sarežģīti atbalsta piegādes mehānismi: ir daudz iesaistīto personu (galvenokārt 
Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts (ĢD), bet arī Jūrlietu un 
zivsaimniecības ĢD, Klimata politikas ĢD, Vides ĢD, Veselības un patērētāju ĢD, 
dalībvalstu vadošās iestādes un 81 maksājumu aģentūra). Izdevumu ir daudz un 
tie ir sadrumstaloti, un pastāv risks, ka tie pārklājas ar dalībvalstu programmām, 
īpaši lauku attīstības jomā. Tāpēc dažās shēmās var rasties jautājumi par ES pie
vienoto vērtību.



71DFS 2. kategorija. Dabas resursi

19 
Sarežģīti tiesību akti par attiecināmību un citiem nosacījumiem: reizēm budžeta 
tēriņu noteikumiem ir izveidojušās līdz pat septiņas kārtas. Daudzās obligātās 
prasības attiecībā uz savstarpējo atbilstību ir izkliedētas dažādos dokumentos, un 
dalībvalstis nepietiekami stingri definē labu lauksaimniecības un vides stāvok
li, tā ka netiek panākta vēlamā ietekme uz vidi. Ar 2013. gada KLP reformām ir 
ieviesta “zaļināšana”, kas atbalstu vēl vairāk padara atkarīgu no vides saudzēšanas 
nosacījumiem.

20 
Iepirkums: ES līdzekļu saņēmēji, iespējams, reizēm neievēro publiskā iepirkuma 
noteikumus.

21 
Dalībvalstu administratīvā un tehniskā spēja: tā ietekmē dalībvalstu iespējas veikt 
ES budžeta izdevumus pareizi un labi, ieviest efektīvas vadības un kontroles sistē
mas un laikus apgūt pieejamo ES naudu.

22 
Patēriņa kultūra: dalībvalstis var izjust pamudinājumu iztērēt ES atvēlēto budžetu, 
lai nezaudētu tām rezervētos valsts piešķīrumus lauku attīstības un zivsaimniecī
bas jomās.

23 
Komisijas veikto pārraudzību ietekmē šādi aspekti:

a) trūkst savlaicīgas un ticamas vadības informācijas. Izdevumi šajā DFS kate
gorijā joprojām ir pamatā uz ieguldījumiem orientēti, un uzsvars ir likts uz 
noteikumu ievērošanu, nevis darbības rezultātiem;

b) izdevumus apliecinošu citu revidentu veikto revīziju kvalitāte un savlaicīgums 
var neatbilst tam, lai garantētu budžeta pareizu un likumīgu izmantošanu;

c) Komisijas riska novērtēšanas un kontroles stratēģijas iespējamās nepilnības 
kopā ar lielo spiedienu uz resursiem var nozīmēt, ka riskantākās budžeta 
izdevumu jomas sistemātiski nepārbauda. Problēmas, iespējams, konstatē par 
vēlu, lai varētu veikt koriģējošus pasākumus.
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Nākotnes risinājumi

24 
Komisijai

a) jāveic pasākumi ar mērķi veicināt un ieviest darbības rezultātu kultūru saistī
bā ar ES budžeta izdevumiem un jāpamato visu finansēto darbību ES pievie
notā vērtība;

b) jāievieš sistemātiskāka pieeja tiesību aktos iekļauto prasību racionalizācijai un 
vienkāršošanai;

c) jārisina nepilnības savā riska novērtēšanas un kontroles stratēģijā un nemitī
gie kavējumi savās atbilstīguma revīzijās;

d) aktīvāk savstarpēji jātuvina dalībvalstu administratīvo struktūru tīkli, kuru 
atbildībā ir šīs jomas budžeta tēriņi, lai attiecīgās struktūras varētu mācīties 
cita no citas un lai tiktu veicināta labākā prakse.

25 
Dalībvalstīm (vadošajām iestādēm, maksājumu aģentūrām)

a) jānodrošina, lai visas ES budžeta pārvaldībā un tērēšanā iesaistītās personas 
pārzinātu naudas tērēšanas noteikumus un citas juridiskās prasības;

b) atbilstoši un savlaicīgi jārīkojas, lai novērstu Komisijas un ERP revīzijās konsta
tētās nepilnības;

c) jāpastiprina un jāpaātrina centieni nodrošināt IAKS datubāzu ticamību un 
atjaunināšanu;

d) jāuzlabo pārbaužu uz vietas kvalitāte;

e) labāk jādefinē vides aizsardzības nosacījumi saistībā ar subsīdiju maksāju
miem, lai panāktu pozitīvāku ietekmi uz vidi.



73DFS 2. kategorija. Dabas resursi

Noderīgi materiāli / ERP ziņojumi un atzinumi

Vispārīgas tēmas

 ο Atzinums Nr. 1/2012 par atsevišķiem regulu priekšlikumiem saistībā ar kopējo lauksaimniecības politiku 
2014.–2020. gada posmā

 ο Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ĢD tīmekļa vietne

 ο Meta‑study on lessons from existing evaluations as an input to the review of EU spending [Metapētījums par pie
redzi, kas gūstama no līdzšinējiem izvērtējumiem, kā ieguldījums ES izdevumu pārskatīšanā], attiecībā uz 
2000.–2006. gada periodu, 2008. gada janvāris

Likumības un pareizības jautājumi

 ο ERP 2012. gada pārskata 3. nodaļa “Lauksaimniecība: tirgus un tiešais atbalsts”

 ο ERP 2012. gada pārskata 4. nodaļa “Lauku attīstība, vide, zivsaimniecība un veselība”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 7/2010 “Grāmatojumu noskaidrošanas procedūras revīzija”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 8/2011 “Nepamatoto maksājumu atgūšana saistībā ar kopējo lauksaimniecības politiku”

Tiešais atbalsts

 ο Īpašais ziņojums Nr. 10/2013 “Kopējā lauksaimniecības politika. Vai saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 
68. pantu sniegtais īpašais atbalsts ir pienācīgi izstrādāts un īstenots”

 ο Komisijas ziņojums par tiešā atbalsta sadali lauksaimniecības produkcijas ražotājiem (2011. finanšu gads), publi
cēts 2012. gada decembrī

 ο Īpašais ziņojums Nr. 16/2012 “Cik efektīva ir vienotā platībmaksājuma shēma kā pārejas sistēma lauksaimnieku 
atbalstam jaunajās dalībvalstīs”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 11/2012 “Tiešais atbalsts par zīdītājgovīm, aitām un kazām saskaņā ar daļēju VMS kārtības 
īstenošanu”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 7/2012 “Vīna tirgus kopīgās organizācijas reforma: līdzšinējie sasniegumi”
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 ο Īpašais ziņojums Nr. 10/2011 “Vai programmas “Skolas piens” un “Augļi skolai” bija efektīvas”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 5/2011 “Vienotā maksājuma shēma (VMS): pareizas finanšu pārvaldības uzlabošanai risinā
mie jautājumi”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 10/2010 “Īpaši pasākumi lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem 
un Egejas jūras nelielajām salām”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 6/2010 “Vai cukura tirgus reforma sasniedza tai izvirzītos galvenos mērķus”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 14/2009 “Vai piena un piena produktu tirgus pārvaldības instrumenti ir sasnieguši galvenos 
mērķus?”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 6/2009 “Eiropas Savienības pārtikas palīdzība trūcīgām personām: mērķu, izmantoto līdzek
ļu un metožu novērtējums”

Lauku attīstība

 ο Īpašais ziņojums Nr. 12/2013 “Vai Komisija un dalībvalstis var pierādīt, ka ES budžeta līdzekļi, kas piešķirti lauku 
attīstības politikas mērķu īstenošanai, tiek pienācīgi izlietoti”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 8/2013 “Atbalsts mežu ekonomiskās vērtības uzlabošanai no Eiropas Lauksaimniecības fon
da lauku attīstībai”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 6/2013 “Vai dalībvalstis un Komisija ir lietderīgi izmantojušas finanšu līdzekļus, īstenojot 
lauku ekonomikas dažādošanas pasākumus”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 8/2012 “Atbalsta mērķtiecīga virzīšana lauku saimniecību modernizēšanai”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 5/2010 “Leader pieejas īstenošana lauku attīstībā”

Vides un klimata pasākumi

 ο Īpašais ziņojums Nr. 15/2013 “Vai programmas LIFE vides komponents ir bijis efektīvs”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 7/2011 “Vai agrovides maksājumi ir labi plānoti un pārvaldīti”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 11/2009 “LIFE Daba projektu ilgtspējība un Komisijas īstenotā pārvaldība”
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Zivsaimniecība

 ο Īpašais ziņojums Nr. 12/2011 “Vai ES pasākumi ir veicinājuši zvejas flotu jaudas pielāgošanu zvejas iespējām?”

Pārtikas nekaitīgums, ražošana un marķēšana

 ο Īpašais ziņojums Nr. 1/2013 “Vai ES atbalsts pārtikas pārstrādes nozarei ir efektīvi un lietderīgi nodrošinājis lauk
saimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanu”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 14/2012 “ES higiēnas tiesību aktu īstenošana to valstu kautuvēs, kas pievienojušās ES kopš 
2004. gada”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 9/2012 “Revīzija kontroles sistēmai, kas reglamentē bioloģisko produktu ražošanu, pārstrādi, 
izplatīšanu un importu”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 11/2011 “Vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu shēmas koncepcija un pārvaldība nodrošina 
shēmas efektīvu darbību”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 14/2010 “Kā Komisija pārvaldīja gaļas importa veterināro pārbaužu sistēmu pēc 2004. gada 
higiēnas tiesību aktu reformas”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 10/2009 “Informācijas un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem”

Ja vēlaties saņemt papildinformāciju

Kontaktpersona: Palātas preses sekretārs
Epasts: press@eca.europa.eu
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un pilsonība

(miljonos EUR) (saistības)

2014.–2020. g. DFS1 2014. g. budžets (galīgais)

DFS 3. kategorija. Drošība un pilsonība 17 725 2 179

Patvēruma un migrācijas fonds (PMF) 3 137 403

Iekšējās drošības fonds (IDF) 3 764 403

IT sistēmas (Šengenas informācijas sistēma SIS un Vīzu informācijas sistēma VIS) 139 19

Tiesiskuma programma 378 47

Pamattiesību un pilsonības programma 440 55

Savienības civilās aizsardzības mehānisms – dalībvalstis 224 28

Pārtika un barība 1 892 253

Programma “Veselība izaugsmei” 449 59

Patērētāju programma 189 24

Programma “Radošā Eiropa” 1 463 179

Eiropa pilsoņiem 186 23

Aģentūras 4 003 535

Citi 679 86

Rezerve 783 65

1  2014.–2020. gada DFS tika noteikta 2011. gada cenās (Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013). Šeit minētie skaitļi ir pašreizējās cenās (no 
Budžeta ĢD tīmekļa vietnes).

Pamatinformācija

01 
DFS 3. kategorijā ietilpst vairākas sabiedrības interesēs izveidotas programmas, 
kas aptver tādas tēmas kā izglītības un mācību attīstība, patērētāju aizsardzība, 
pārtikas un veselības politika, tiesiskums, tiesu iestāžu sadarbība, tiesības un 
pilsoniskums, kā arī ES ārējo robežu aizsardzība.

02 
Parasti šīs jomas izdevumu pārvaldība ir vai nu deleģēta aģentūrām, vai arī notiek 
dalīti ar dalībvalstīm. Darbības parasti īsteno saskaņā ar daudzgadu program
mām, ko pārvalda ES izpildaģentūras1, valsts aģentūras vai līdzīgas pārvaldības 
struktūras dalībvalstīs, kuras piešķir dotācijas un līgumus projektiem vai pasāku
miem, ko īsteno privāti vai publiski līdzekļu saņēmēji.

03 
Atbalstu piešķir saskaņā ar shēmām, no kurām finansē dažādas tēmas (politikas 
jomas) un dažāda veida projektu darbības, izmantojot dotācijas pilsoņu iniciatī
vām vai mobilitātei izglītības un mācību nozarē. Projektus īsteno augstākās izglītī
bas un citas mācību iestādes, bezpeļņas organizācijas, privāti uzņēmumi un valsts 
pārvaldes iestādes. Labuma guvēji ir privātpersonas, galvenokārt ES pilsoņi.

1 Izglītības, audiovizuālās jomas 
un kultūras izpildaģentūra 
(EACEA) un Patērētāju, 
veselības un pārtikas 
izpildaģentūra (CHAFEA).
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04 
Dažas programmas (Ārējo robežu fondu, Integrācijas fondu, Atgriešanās fondu un 
Bēgļu fondu) pārsvarā pārvalda dalīti ar dalībvalstīm.

Konstatējumi

Vai 2012. gada budžeta izdevumi atbilst noteikumiem? 
(Izdevumu likumība un pareizība)

ο Būtisks kļūdu līmenis? JĀ

ο Aplēstais iespējamākais kļūdu īpatsvars: 2,3 %

(Šī ir oficiāli nepublicēta informācija saistībā ar 2009. gada ticamības deklarāciju. 
Kopš 2009. gada par DFS 3. kategoriju nesagatavo atsevišķu gada pārskata nodaļu.)

05 
Pēdējo reizi DFS 3. kategorijas izdevumus atsevišķi revidēja saistībā ar 2009. gada 
ticamības deklarāciju. Kļūdu īpatsvars bija mazliet virs 2 %. Netika konstatēti 
nozīmīgi problēmjautājumi. Šīs kategorijas izdevumi veido tikai 1,6 % no visas 
2014.–2020. gada DFS.

Vai izdevumus labi pārvalda un vai tiem ir ietekme?  
(Pareiza finanšu pārvaldība)

06 
Lai gan šī joma nav novērtēta kā pilnībā apmierinoša, Palātas revīzijās nav novē
rotas nozīmīgas pārvaldības problēmas.

Risks

07 
Lielākoties finansēšana notiek ar skaidras naudas avansiem (priekšfinansēju
mu) ES un valsts aģentūrām to darbību finansēšanai, un reizi ceturksnī izmaksā 
atbalstu to darbības izdevumu segšanai. Maksājumus valsts aģentūrām veic tad, 
ja ir parakstīts līgums vai pieņemta darba programma vai ja Komisija ir pieņēmusi 
izmaksu deklarācijas, kurās parādīts, ka 70 % priekšfinansējuma ir izmaksāts sa
ņēmējiem. Pastāv risks, ka vadošā iestāde vai Komisija neatklāj saņēmēju izmaksu 
deklarācijās iekļautas neattiecināmas, pārspīlētas vai nepamatotas izmaksas. 
Tomēr Palāta nav konstatējusi nozīmīgas problēmas.
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08 
Valsts aģentūras paraksta dotācijas nolīgumus ar dalīborganizācijām un izmaksā 
tām avansus 80–100 % apmērā no aplēstajām izmaksām. Šos projektus parasti 
īsteno un slēdz trijos gados, un saņēmēji iesniedz gala ziņojumus valsts aģen
tūrai. Valsts aģentūra iesniedz Komisijai gada ziņojumu par visiem nolīgumiem. 
Kad Komisija ir apstiprinājusi ziņojumu, aprēķinājusi atlikumus un slēgusi galīgo 
bilanci, tā izbeidz ar Aģentūru noslēgtā nolīguma lietu. Šādi lieli skaidras naudas 
avansi varbūt nemaz nav vajadzīgi darbību uzsākšanai un var izraisīt likumības un 
pareizības kļūdas, jo organizācijas vēlēsies attaisnot tām izmaksātās naudas izdo
šanu. Tā kā laika posms starp avansa izmaksāšanu un projekta slēgšanu ir ilgs, var 
rasties problēmas ar neizmantoto līdzekļu atgūšanu.

Nākotnes risinājumi

09 
Komisijai jānodrošina, lai šīs jomas izdevumi dotu ES pievienoto vērtību. Tā var 
uzņemties ievērojamu lomu, lai veicinātu dalībvalstu zināšanu un labākās prakses 
apmaiņu, tādējādi panākot patiesu Eiropas dimensiju daudzos politikas jautāju
mos, kurus risina ar šo finanšu shēmas kategoriju.

Noderīgi materiāli / ERP ziņojumi un atzinumi

Vispārīgas tēmas

 ο Īpašais ziņojums Nr. 22/2012 “Vai Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integ
rācijas fonds un Eiropas Bēgļu fonds sniedz efektīvu ieguldījumu trešo valstu 
valstspiederīgo integrācijā”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 4/2010 “Vai Leonardo da Vinci programmas mobilitātes 
plāna koncepcija un pārvaldība spēs nodrošināt reālus rezultātus?”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 2/2009 “Eiropas Savienības Sabiedrības veselības prog
ramma (2003.–2007. gadam): vai efektīvs veids veselības uzlabošanai?”

Ja vēlaties saņemt papildinformāciju

Kontaktpersona: Palātas preses sekretārs
Epasts: press@eca.europa.eu
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Eiropa

(miljonos EUR) (saistības)

2014.–2020. gada DSF

DFS 4. kategorija. Globālā Eiropa (ES vispārējais budžets)1 66 262

Eiropas Attīstības fonds (ārpus ES vispārējā budžeta)2 30 506

KOPĀ (vispārējais budžets + ārpus budžeta) 96 768

1  2014.–2020. gada DFS tika noteikta 2011. gada cenās (Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013). 
Šeit minētie skaitļi ir pašreizējās cenās (no Budžeta ĢD tīmekļa vietnes).

2  Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējais nolīgums par Eiropas 
Savienības palīdzības finansēšanu atbilstīgi daudzgadu finanšu shēmai laikposmam no 2014. gada 
līdz 2020. gadam saskaņā ar ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu un par finansiālas palīdzības 
piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, kurām piemēro Līguma par Eiropas Savienības darbību 
ceturto daļu (OV L 210, 6.8.2013., 1. lpp.).

(miljonos EUR)

2014.–2020. g. DFS1 2014. g. budžets (galīgais)

DFS 4. kategorija. Vispārējais budžets 66 262 8 335

Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA), ko pārvalda ĢD REGIO, kurš atbild par kohēzijas 
politikas izdevumiem 11 699 1 574

Eiropas kaimiņattiecību instruments (EKI) 15 433 2 113

Attīstības sadarbības instruments (ASI) 19 662 2 310

Partnerības instruments ar trešām valstīm (PI) 955 113

Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instruments (EIDHR) 1 333 179

Stabilitātes instruments (SI) 2 339 315

Humānā palīdzība 6 622 905

Kopējā ārpolitika un drošības politika (KĀDP) 2 339 315

Instruments sadarbībai kodoldrošības jomā (INSC) 225 31

Makrofinansiāls atbalsts (MFA) 565 76

ES garantijas aizdevumu operācijām 1 193 59

Civilās aizsardzības mehānisms (CAM) un Eiropas Ārkārtas reaģēšanas centrs (ERC) 145 20

Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpuss / ES palīdzības brīvprātīgie (EUAV) 148 13

Citas darbības un programmas 1 167 151

Decentralizētās aģentūras 154 21

Rezerve 2 286 143

1  2014.–2020. gada DFS tika noteikta 2011. gada cenās (Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013). Šeit minētie skaitļi ir pašreizējās cenās (no 
Budžeta ĢD tīmekļa vietnes).
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Pamatinformācija

01 
ES iestādes atsevišķi (nevis kopā ar dalībvalstīm) ir otrs lielākais attīstības palī
dzības donors1. Kopā ar dalībvalstīm ES ir lielākais oficiālais donors, kurš sniedz 
vairāk nekā pusi no kopējās oficiālās attīstības palīdzības (OAP)2. Tomēr ievēroja
mi atšķiras mērķi, kam OAP izmanto Eiropas Savienība un kam – ESAO kopā, un 
tas atspoguļo ES citādās prioritātes. Ja ESAO izmanto 54 % no OAP projektveida 
intervencei, tad ES tam atvēl 17 %. ESAO valstis kopā atvēl 8 % no OAP daudzpu
sējai finansēšanai (ar ANO aģentūru un starptautisko organizāciju starpniecību), 
savukārt ES – 25 %. Un ESAO valstis kopā izmanto 3 % no OAP partnervalstu 
budžeta tiešajam atbalstam, turpretim ES to dara 22 % apmērā no savas OAP.

02 
Ar Lisabonas līgumu ES ārējā atbalsta politikā ieviesa trīs svarīgas izmaiņas:

a) skaidri noteica, ka ES attīstības sadarbības primārais mērķis ir nabadzības 
izskaušana3,

b) izveidoja Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautāju
mos amatu,

c) ES ārējām darbībām paredzēja piemērot pastiprinātas sinerģijas principu, 
proti, nodrošināt Savienības darbības vienotību, saskaņotību un efektivitāti.

03 
LESD 209. pants nostāda Eiropas Parlamentu un Padomi vienādās pozīcijās attie
cībā uz attīstības sadarbības politikas īstenošanu (“saskaņā ar parasto likumdoša
nas procedūru”).

04 
ES ārējais atbalsts ir gan Komisijas, gan dalībvalstu kompetencē, un to organizē 
trīs galvenās struktūras:

a) Komisija,

b) Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD),

c) Eiropas Attīstības fonds (EAF).

1 ESAO dati par OAP (oficiālā 
attīstības palīdzība).

2 ESAO dati: ES iestādes 
kopā ar 15 dalībvalstīm, 
kuras ir DAC dalībnieces 
(ESAO Attīstības palīdzības 
komiteja), iegulda vairāk nekā 
55 % no kopējās OAP.

3 Konsolidētā LESD 208. pants.
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05 
Komisija un EĀDD kopīgi formulē ES ārējā atbalsta politikas plānošanu un 
stratēģiskos mērķus. Darbības finansē gan no ES vispārējā budžeta, gan no 
EAF budžeta.

06 
Komisija ir vienīgā atbildīgā par attīstības palīdzības programmu īstenoša-
nu un līdzekļu izdošanu.

a) EuropeAid ir galvenais ģenerāldirektorāts (ĢD), kas atbild par ES ārējā atbal
sta plānošanu un īstenošanu. Četri citi ĢD atbild par ārējo darbību konkrētām 
jomām4.

b) EĀDD izveidoja ar Padomes 2010. gada 26. jūlija lēmumu5 pēc Augstā pār
stāvja priekšlikuma6, un šis dienests sāka darboties 2011. gada janvārī. EĀDD ir 
neatkarīga ES iestāde, kuras juridiskajā atbildībā ir nodrošināt tās politikas 
atbilstību citiem ES politikas virzieniem.

c) EAF izveidoja ar Romas līgumu, lai sniegtu palīdzību vēsturiski asociētajām 
Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm. Šo fondu dalībvalstis 
finansē atsevišķi no ES vispārējā budžeta. Eiropas Parlamentam ir tikai konsul
tatīva funkcija EAF finansēšanā, par ko vienojas starpvaldību līmeņa sarunās 
starp Padomi un Komisiju. Taču Eiropas Parlaments ir ieguvis tiesības iebilst 
pret Komisijas rīcību, ja tas uzskata, ka kāds priekšlikums nav vērsts uz attīs
tību, bet uz citiem jautājumiem (piemēram, tirdzniecību, terorisma apkaroša
nu), vai ja pēc Parlamenta ieskatiem Komisija pārsniedz juridiskās pilnvaras.

07 
Komisija pārvalda gan ES vispārējo budžetu, gan EAF budžetu. Kopš 10. EAF 
ir ieviestas nelielas atšķirības finanšu regulējumā, ko piemēro katrai no šīm 
divām finansējuma plūsmām. Ir plānots līdz kārtējā EAF beigām7 2020. gadā (lai 
tas sakristu ar nākamo DFS posmu) pieņemt lēmumu, vai EAF budžetu apvienot 
ar vispārējo budžetu. Pirms finanšu krīzes pārāk daudzas dalībvalstis bija pret 
budžetu apvienošanu.

08 
Atsevišķam EAF budžetam ir priekšrocības: saskaņā ar Kotonū nolīgumu ES un 
ĀKK valstis ir izveidojušas modeli, kas paredz kopīgu līdzatbildību un pārskat
atbildību. Ārpus Eiropas Parlamenta kompetences EAF dod dalībvalstīm lielāku 
rīcības brīvību atbilstoši savstarpējām norunām un Parīzes deklarācijai8, un 90 % 
EAF līdzekļu sasniedz valstis ar zemiem ienākumiem pretstatā 40 % vispārējā 
budžeta. EAF septiņu gadu budžets ir paredzamāks nekā ES gada budžets. Ja nav 
norādīts citādi, šajā dokumentā ir runa par abiem budžetiem kopā.

4 Humānās palīdzības un 
civilās aizsardzības ĢD 
(ĢD ECHO), Paplašināšanās ĢD 
(ĢD ELARG), Ārpolitikas 
instrumentu dienests 
(ĢD FPI) (kopējā ārpolitika 
un drošības politika, 
Stabilitātes instruments (SI) 
(reakcija uz krīzēm un miera 
veidošana), Industrializēto 
valstu instruments (ICI), 
vēlēšanu novērošanas misijas, 
Preses un sabiedriskās 
diplomātijas dienests 
(PPD)) un Tirdzniecības ĢD 
(DG Trade) (ES tirdzniecības 
un ieguldījumu attiecības ar 
valstīm ārpus ES atbilstoši 
ES tirdzniecības un 
ieguldījumu politikai).

5 Padomes 2010. gada 26. jūlija 
Lēmums 2010/427/ES, ar ko 
nosaka Eiropas Ārējās darbības 
dienesta organizatorisko 
struktūru un darbību 
(OV L 201, 3.8.2010., 30. lpp.).

6 http://register.consilium.
europa.eu/pdf/en/10/st08/
st08029.en10.pdf

7 11. EAF aptvers septiņu 
gadu posmu no 2014. līdz 
2020. gadam un noslēgsies 
vienlaikus ar Kotonū 
partnerattiecību nolīgumu.

8 2005. gada Parīzes deklarācija 
par atbalsta efektivitāti http://
www.oecd.org/development/
effectiveness/34428351.pdf.
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Konstatējumi

Vai 2012. gada budžeta izdevumi atbilda noteikumiem? 
(Izdevumu likumība un pareizība)

ο Būtisks kļūdu līmenis? JĀ

ο Aplēstais iespējamākais kļūdu īpatsvars:

ārējās attiecības, atbalsts un paplašināšanās:  3,3 %
Eiropas Attīstības fonds 3,0 %

09 
Vairākumā gadījumu skaitļos izsakāmās kļūdas izpaudās kā neattiecināmi izdevu
mi, tostarp ārpus attiecināmības perioda notikuši izdevumi, līgumā neparedzētu 
darbību finansēšana un iepirkuma procedūru neievērošana.

Vai izdevumus labi pārvalda un vai tiem ir ietekme?  
(Pareiza finanšu pārvaldība)

10 
Ir pierādījumi par ERP revidēto programmu un shēmu nepietiekamiem darbības 
rezultātiem.

11 
Ārējā atbalsta darbības veic sarežģītā vidē, daudzos lielos reģionos ar dažādiem 
attīstības un/vai pārvaldības līmeņiem. Pēdējos gados ir arī pieaugusi starptau
tiskā interese gūt ietekmi ĀKK reģionos, kas sakāpina donoru konkurenci jau tā 
sarežģītā vidē. Tāpat kā visās ES programmās finanšu instrumentiem un pārvaldī
bas veidiem piemīt savs risks:

a) kopumā tas apgrūtina izdevumu pārvaldību lielos reģionos, un ir šaubas par 
vispārējo mērķu sasniegšanu,

b) var būt problemātiska partnerattiecību veidošana un līdzatbildības veicināša
na no partnervalstu puses,

c) ilgtspējīgu rezultātu sasniegšana partnervalstīs bieži ir atkarīga no ārējo do
noru atbalsta un finansējuma turpināšanas.
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12 
Šajā sarežģītajā vidē ES izdevumu efektivitāti (rezultātu sasniegšanu izpildes 
gaitā) galvenokārt ietekmē sarežģīta programmu koncepcija, neskaidri mērķi, 
nepienācīgi vajadzību novērtējumi un vāja projektu ilgtspēja, kam par iemeslu ir 
līdzatbildības trūkums, bet arī

a) nepiemērots un/vai lēns īstenošanas mehānisms, ko izraisa programmas kon
cepcija un projektu organizācija,

b) nepiemērotas procedūras programmu un projektu prioritārai atlasei,

c) pārvaldības jautājumi un citi politiski faktori,

d) nesaskaņota pārvaldība starp Komisijas dienestiem, kuriem ir dažādi politikas 
mērķi,

e) vāja darbību saskaņošana, īpaši, ja pārvaldība ir decentralizēta vai dalīta,

f) neskaidras prioritātes vai mērķus nešķiro prioritārā secībā,

g) neskaidras saiknes starp mērķiem un darbībām,

h) trūkst rādītāju ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes mērīšanai.

13 
Nepietiekama mērķu sasniegšana un vilšanos izraisoši rezultāti salīdzinājumā ar 
sniegto finansējumu var kaitēt ES uzticamībai un reputācijai. Un kas ne mazāk 
svarīgi, tas var apdraudēt ES spēju panākt labu atdevi nākotnes projektos.
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Liela riska faktori

14 
Ārējā atbalsta darbības īsteno vairāk nekā 150 valstīs sarežģītā ģeopolitiskā vidē. 
Daudzām partnervalstīm ir vāja institucionālā, administratīvā un finansiālā spēja. 
Katrai ģeogrāfiskajai teritorijai, kur īsteno ārējās darbības, ir savs risks:

Noteiktiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem specifisks risks

Āzija, Vidusāzija un Āfrika
Vidusjūras reģions, Tuvie Austrumi, 

Persijas līcis, Irāna, Irāka un 
Jemena

Kandidātvalstis un potenciālās 
kandidātvalsts

Zems NKI uz iedzīvotāju1 Pārsvarā problēma Neattiecas (pārsvarā) Neattiecas (pārsvarā)

Zems tautas attīstības indekss2 Pārsvarā problēma Neattiecas (pārsvarā) Neattiecas (pārsvarā)

Politiskā nestabilitāte3 (un trūkumi 
politiskajā, ekonomiskajā un/vai 
sociālajā sfērā)

Pārsvarā problēma (un galvenokārt 
Āfrikā un Vidusāzijā)

Pārsvarā problēma (un šajā ģeogrāfis-
kajā grupā šis risks ir visizteiktākais)

Sistēmiskas nepilnības var nelabvēlīgi 
skart arī dalībvalstis.

Bruņoti konflikti un vēsturisku kon-
fliktu sekas4 (kara noziegumi, etnisko 
grupu attiecību saspīlējums u. c.)

Āzijā un Āfrikā joprojām ir dažas 
nopietnu bruņotu konfliktu zonas. 
Kopumā šīs ģeogrāfiskās grupas 
konfliktu līmenis ir vidējs.

Šajā ģeogrāfiskajā grupā šis risks ir 
visizteiktākais: vairāki bruņoti konflik-
ti (palielinājās līdz ar Arābu pavasari).

Vēsturiski konflikti, kuri apdraud 
reģiona stabilitāti un izskaidro zemo 
politisko gribu sadarboties reģiona 
līmenī.

Liela korupcijas iespējamība5 6 Pārsvarā problēma Pārsvarā problēma

Augstāks korupcijas līmenis nekā lie-
lākajā daļā dalībvalstu, un tas varētu 
nelabvēlīgi skart arī dalībvalstis; vāji 
rezultāti organizētās noziedzības 
apkarošanā.

Negribīga iestāžu spējas veidošana, 
vāja administratīvā un finansiālā spēja Pārsvarā problēma Pārsvarā problēma Pārsvarā problēma

Nepārliecinošs sabiedrības atbalsts 
paplašināšanās procesam, kam par 
iemeslu ir procesa nepietiekama pār-
redzamība, saskaņotība un ticamība

Neattiecas neattiecas
Ļoti liels risks, īpaši ņemot vērā 
korupciju un vispārējus sabiedrības 
trūkumus, ko pietiekami nerisina.

Atbalsta apguve Neattiecas Neattiecas

Uzkrājies pirmspievienošanās 
atbalsts, kura īstenošanā (decen-
tralizētā pārvaldība) ir vāji apguves 
rādītāji un nepietiekams saņēmējval-
stu līdzfinansējums.

Avots: ERP.

1 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?display=map
2 http://hdr.undp.org/en/countries
3 http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=instability_map&page=noads
4 http://www.nobelprize.org/educational/peace/conflictmap/index.html
5 http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
6 http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/doc_centre/crime/docs/study_on_links_between_organised_crime_and_corruption_en.pdf
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15 
Attiecībā uz iepirkšanu saņēmēju ir daudz, tie ir ģeogrāfiski izkliedēti un saņem 
finansējumu no dažādiem instrumentiem. Kaut arī gandrīz visi saņēmēji, vistica
māk, izmanto publisko iepirkumu, tie varbūt pārzina labāk paši savas valsts iepirk
šanas noteikumus, nevis ES izdevumu noteikumus. Tādējādi, iespējams, netiek 
pietiekami uzraudzīta ES noteikumu ievērošana, ņemot vērā veicamo pārbaužu 
skaitu un ģeogrāfisko tvērumu.

16 
Ārējiem revidentiem ir jāapliecina izdevumi, ko veic saskaņā ar dotācijas līgu
miem. Vietējo revidentu neatkarība var nebūt tik droša kā ES gadījumā.

17 
EĀDD izveide stāvokli ir sarežģījusi vēl vairāk, un ir vajadzīga EĀDD un Komisijas 
darba spēcīga koordinācija un sadarbība.

a) EĀDD un Komisija sagatavo dažādus programmu cikla posmus:

i) EĀDD izveide stāvokli ir sarežģījusi vēl vairāk, un ir vajadzīga EĀDD un 
Komisijas darba spēcīga koordinācija un sadarbība;

ii) ES delegācijas izstrādā savas budžeta tāmes, un dažādas starpdienestu 
grupas (EĀDD, Komisijas struktūrvienības) novērtē priekšlikumus;

iii) Komisija kopā ar EĀDD iesniedz galīgās programmas ES Padomes 
komitejai;

iv) Parlamenta pienākumos ietilpst budžeta pārraudzība saistībā ar apstipri
nātajiem priekšlikumiem (izņemot EAF, kas ir ārpus vispārējā budžeta).

b) Viena no EĀDD problēmām ir arī darbā pieņemšanas grūtības, kas daļēji ir 
tam uzticētā mandāta dēļ.

i) Lai veicinātu ES iestāžu un dalībvalstu sinerģiju, 33 % delegāciju darbinie
ku jābūt norīkotiem dalībvalstu pilsoņiem.

ii) Parasti ES ārējā atbalsta resursi ir knapi, un ES delegācijām ir grūtības 
pieņemt darbā un noturēt kvalificētus līgumdarbiniekus.

iii) Dalībvalstu diplomātiskās amatpersonas bieži ir pieradušas stāties darbā 
augstākā nodarbinātības pakāpē nekā to var piedāvāt ierēdņiem, kurus 
pieņem darbā atbilstoši ES Civildienesta noteikumiem. Atalgojuma struk
turālās atšķirības un karjeras izredzes var vājināt dienesta spēju pildīt 
savas funkcijas.
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18 
ES ārējam atbalstam specifiskie finanšu mehānismi labi parāda ārējam atbalstam 
raksturīgo risku, tostarp grūtības rast pareizo līdzsvaru tā, lai ar darbībām pie
tiekami risinātu vietējās vajadzības, bet lai tajā pašā laikā tās būtu arī pietiekami 
reģionālas, tādējādi veicinot pasaulē ilgtspējīgu attīstību.

a) Budžeta atbalsts tiek pārvaldīts tieši centralizēti, un Komisija atļauj veikt 
maksājumus tad, ja partnervalsts ir izpildījusi norunās izvirzītos priekšno
sacījumus. De minima ir jābūt labi definētai politikas stratēģijai un stabilai 
makroekonomikas sistēmai, kā arī ticami jāapņemas uzlabot publisko finanšu 
pārvaldību. Kad līdzekļus izmaksā, tos apvieno ar partnervalsts budžetu un 
uzskata, ka ar tiem tiek veicināta izvirzīto mērķu sasniegšana.

b) Iemaksu nolīgumi ar starptautiskajām organizācijām ir atbalsta veids, 
kam piemēro kopīgo pārvaldību. Finansēšana ir atkarīga no tā, vai organizā
cijas finanšu procedūras un administrācija atbilst starptautiskajiem standar
tiem. Par to Komisijai ziņo neatkarīgs revidents, kurš sagatavo novērtējumu 
uz dokumentu pamata. Tad starptautiskajai organizācijai tiek darīti pieejami 
līdzekļi, kurus tā var tērēt.

c) Tāmētās programmas tiek pārvaldītas decentralizēti. Līdzekļus pārvalda 
neatkarīga administratīva struktūra – programmas pārvaldības vienība (PPV), 
kuru ieceļ partnervalsts pārstāvētāja struktūra. PPV iesniedz Komisijai tā
mētās programmas darbības sākotnējai vizēšanai, lai pēc tam tās īstenotu 
decentralizēti.

d) Saistībā ar visiem trim finanšu mehānismiem ES budžetam svarīgākais jautā
jums ir, vai līdzekļus izmanto paredzētajiem nolūkiem un vai izdevumi atbilst 
ES prasībām attiecībā uz lietderību, efektivitāti un saimnieciskumu.

i) Īstenojot budžeta atbalstu, galvenais riska faktors ir divējāds: līdzekļi 
nonāk kopējā katlā, kur tie ir savstarpēji aizstājami ar citiem līdzekļiem, 
un partnervalstīm bieži ir vājas publisko finanšu pārvaldības sistēmas. 
Attiecināmības nosacījumi, kas jāievēro finansējuma saņemšanai, ir pārāk 
vispārīgi un tos ir iespējams interpretēt dažādi. Kad līdzekļi ir izmaksā
ti, ir ierobežotas iespējas pārbaudīt to pienācīgu izlietojumu. Viens no 
ES galvenajiem mērķiem, sniedzot budžeta atbalstu, ir būt par “pārmaiņu 
vektoru”, bet, ja finansētājs atstāj iespaidu, ka tam maz interesē efektivi
tāte, mazinās viņa spēja virzīties uz šā mērķa sasniegšanu.
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ii) Iemaksāto ES līdzekļu saplūšana kopējā katlā ar citiem līdzekļiem ir viena 
no galvenajām problēmām arī saistībā ar iemaksu nolīgumiem ar starp
tautiskajām organizācijām. Nauda parasti nonāk vairāku līdzekļu devēju 
fondos, bet tās nav mērķiemaksas konkrētām darbībām. Starptautisko 
organizāciju reputācija ir pozitīvāka nekā ES iestādēm, tāpēc kā atbalsta 
koordinatores tās pārsvarā atstāj labāku iespaidu uz saņēmējiem. Eiro
pas Savienības (iestāžu un dalībvalstu) iemaksas netiek koordinētas, un 
tādējādi ES ir mazāks svars līgumnosacījumu apspriešanā ar organizāci
jām. Piemēram, ANO struktūru ziņotie dati un ES iestāžu piekļuve finanšu 
datiem parasti ir ierobežota. Par darbībām pieejamā informācija nav 
pietiekama, lai novērtētu, vai īstenošana bijusi lietderīga un vai ir sasnieg
ti mērķi. Joprojām ir neskaidrības par administratīvo, netiešo un atbalsta 
izmaksu iedabu. Tāpat, neskatoties uz ES iemaksu pārsvarā lielajām sum
mām, tām var nebūt tāda atzīšana un atpazīstamība kā citu lielu donoru, 
piemēram, ASV, ieguldījumiem.

iii) Tāmētās programmas, ko tagad izmanto mazāk, piedāvā līdzekļus vairāk 
vietēja mēroga darbībām, kas pakļautas riskam, ka netiek sasniegts pienā
cīgs un atbilstošs nolūks. Tas ir mērķfinansējums un to pamatīgi kontrolē: 
katru izdevumu posteni pārbauda un vizē trīs līmeņos15, un tiek prasīts 
ārējā revidenta ziņojums. Kaut arī līdzekļu pienācīga izlietojuma risks ir 
mazs, finansētās programmas var nebūt efektīvas, ja tās nav labi izstrādā
tas vai neatbilst vajadzībām.

e) Katram no šiem trim finanšu mehānismiem ir dažādi izlietojuma tempi. Ja bu
džeta atbalsts un iemaksu nolīgumi parasti sasniedz visus budžeta apguves 
mērķus (budžets un termiņi), tad tāmētajām programmām pieejamo kopējo 
budžetu parasti neizlieto. Gadījumos, kad līdzekļi nonāk koplietojuma budže
tā, kontroles un uzraudzības pasākumu uzmanības centrā vairs tik daudz nav 
līdzekļu piešķiršana atbilstoši līgumnosacījumiem, bet gan budžeta izpildes 
temps.

9 Programmas pārvaldītāja 
vienība, saņēmējiestāde 
un Komisija (vai tās 
delegācija), kura saņem visu 
administratīvo dokumentu 
kopijas un kuras iepriekšēja 
piekrišana ir nepieciešama 
lieliem izdevumiem.



88DFS 4. kategorija. Globālā Eiropa

Nākotnes risinājumi

Komisija

19 
Jāpievērš pastiprināta uzmanība tam, lai budžeta atbalsta nosacījumi pietiekami 
nodrošinātu līdzekļu izlietošanu paredzētajam nolūkam.

20 
Jāturpina racionalizēt EĀDD un Komisijas dienestu darba organizācija, lai uzlabo
tu koordināciju un novērstu pārklāšanos.

21 
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, būtiski svarīgi ir labi definēt vajadzības un 
mērķus, kā arī veicināt partnervalstu līdzatbildību. Attiecībā uz atbalsta piegādi 
Palāta ir regulāri ieteikusi nostiprināt nosacījumu un politiskā dialoga izmanto
šanu. Atbalsta piegādē derētu arī līdzsvarot projektu finansēšanu un vispārējās 
politikas finansēšanu. Pietiekamu ziņošanas prasību ieviešana uzlabotu līdzekļu 
koordināciju un uzraudzību, kā arī nostiprinātu administratīvo un pārvaldības 
prasmju nodošanu un palīdzētu partnervalstīm pārņemt projektu rezultātus un 
panākt vajadzīgās reformas.
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Noderīgi materiāli / ERP ziņojumi un atzinumi

Vispārīgas tēmas

 ο Īpašais ziņojums Nr. 11/2010 “Kā Komisija pārvalda vispārējā budžeta atbalstu ĀKK, Latīņamerikas un Āzijas 
valstīs”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 15/2009 “Ar Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūru starpniecību sniegtais ES atbalsts. 
Lēmumu pieņemšana un uzraudzība” un Īpašais ziņojums Nr. 3/2011 “Ar Apvienoto Nāciju Organizācijas starp
niecību ieguldīto ES līdzekļu izlietojuma produktivitāte un efektivitāte konfliktu skartajās valstīs”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 12/2010 “ES attīstības palīdzība pamatizglītībai Subsahāras Āfrikā un Dienvidāzijā”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 4/2009 “Kā Komisija pārvalda nevalstisko dalībnieku iesaistīšanos EK attīstības sadarbībā”

Likumības un pareizības jautājumi

 ο ERP 2012. gada pārskata 7. nodaļa “Ārējās attiecības, atbalsts un paplašināšanās”

 ο ERP 2012. gada pārskats par darbībām, ko finansē no astotā, devītā un desmitā Eiropas Attīstības fonda (EAF)

Lietderības revīzijas

 ο Īpašais ziņojums Nr. 17/2013 “ES finansējums klimata jomā kā daļa no ārējā atbalsta”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 14/2013 “Eiropas Savienības tiešais finansiālais atbalsts Palestīniešu pašpārvaldei”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 9/2013 “ES atbalsts pārvaldībai Kongo Demokrātiskajā Republikā”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 4/2013 “ES sadarbība ar Ēģipti pārvaldības jomā”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 18/2012 “Eiropas Savienības palīdzība Kosovai tiesiskuma jomā”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 17/2012 “Eiropas Attīstības fonda (EAF) ieguldījums ilgtspējīga autoceļu tīkla izveidē Subsa
hāras Āfrikā”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 13/2012 “Eiropas Savienības attīstības palīdzība dzeramā ūdens apgādei un pamatsanitārijai 
Subsahāras Āfrikā”
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 ο Īpašais ziņojums Nr. 6/2012 “Eiropas Savienības sniegtā palīdzība Kipras turku kopienai”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 5/2012 “Kopējā ārējo attiecību informācijas sistēma (CRIS)”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 1/2012 “Vai Eiropas Savienības attīstības palīdzība pārtikas nodrošinājumam Subsahāras 
Āfrikā ir efektīva”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 14/2011 “Vai ar ES palīdzību ir uzlabota Horvātijas spēja pārvaldīt pēcpievienošanās 
finansējumu”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 3/2011 “Ar Apvienoto Nāciju Organizācijas starpniecību ieguldīto ES līdzekļu izlietojuma 
produktivitāte un efektivitāte konfliktu skartajās valstīs”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 1/2011 “Vai atbalsta sniegšana uzlabojās pēc tam, kad Komisijas centrālie dienesti nodeva 
ārējās palīdzības pārvaldību Komisijas delegācijām?”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 13/2010 “Vai Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments ir sekmīgi ieviests un sa
sniedz rezultātus Dienvidkaukāzā (Armēnijā, Azerbaidžānā un Gruzijā)”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 12/2010 “ES attīstības palīdzība pamatizglītībai Subsahāras Āfrikā un Dienvidāzijā”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 11/2010 “Kā Komisija pārvalda vispārējā budžeta atbalstu ĀKK, Latīņamerikas un Āzijas 
valstīs”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 18/2009 “EAF atbalsta efektivitāte reģionālās ekonomikas integrācijai Austrumāfrikā un 
Rietumāfrikā”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 16/2009 “Eiropas Komisijas pārvaldītā pirmspievienošanās palīdzība Turcijai”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 15/2009 “Ar Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūru starpniecību sniegtais ES atbalsts. 
Lēmumu pieņemšana un uzraudzība”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 12/2009 “Komisijas projektu efektivitāte tieslietu un iekšlietu jomā Rietumbalkānu valstīs”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 4/2009 “Kā Komisija pārvalda nevalstisko dalībnieku iesaistīšanos EK attīstības sadarbībā”

Ja vēlaties saņemt papildinformāciju

Kontaktpersona: Palātas preses sekretārs
Epasts: press@eca.europa.eu
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(miljonos EUR) (saistības)

2014.–2020. g. DFS1 2014. g. budžets 
(galīgais)

DFS 5. kategorija. Iedalījums saskaņā ar Komisijas 
budžeta projektu 69 584 9 854

Iestāžu administratīvie izdevumi 8 226

Eiropas Parlaments 1 756

Eiropadome un Eiropas Savienības Padome 534

Eiropas Komisija 4 694

Eiropas Savienības Tiesa 355

Revīzijas palāta 133

Eiropas Ārējās darbības dienests 519

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 129

Eiropas Savienības Reģionu komiteja 88

Eiropas Ombuds 10

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 8

Pensijas 1 450

Eiropas skolas 178

Citās DFS kategorijās iekļauto decentralizēto aģentūru 
izmaksas1 6 838 851

1.a kategorija. Gudra un iekļaujoša izaugsme 2 293 243

2. kategorija. Dabas resursi 388 52

3. kategorija. Iekšējā nozaru politika 4 003 535

4. kategorija. Globālā Eiropa 154 21

Administratīvie izdevumi kopā1 76 422 10 705

1  014.–2020. gada DFS tika noteikta 2011. gada cenās. Šeit minētie skaitļi ir pašreizējās cenās (no 
Budžeta ĢD tīmekļa vietnes).
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Pamatinformācija

01 
Šī kategorija aptver ES iestāžu administratīvos izdevumus: izmaksas par darbinie
kiem (algas, pabalsti un pensijas), ēkām, iekārtām, enerģiju, komunikācijām un 
informācijas tehnoloģiju.

02 
ES gadu gaitā ir izveidojusi arī vairākas aģentūras atsevišķu tēmu risināšanai1.

a) Ir sešas izpildaģentūras2. Tās izveido uz noteiktu laiku, lai pārvaldītu ES prog
rammu īstenošanu, un tās izvieto pie Eiropas Komisijas centrālajiem dienes
tiem Briselē vai Luksemburgā.

b) Saskaņā ar Eiropas publiskajām tiesībām decentralizētās aģentūras un 
struktūras ir neatkarīgas juridiskas personas atsevišķi no ES iestādēm. Kopš 
2012. gada šīs aģentūras darbojas atbilstoši jaunam kopējam ietvaram, kura 
mērķis ir padarīt aģentūru darbu saskanīgāku, efektīvāku un atbildīgāku 
(kopējā pieeja). Decentralizētās aģentūras ir izvietotas dažādās dalībvalstīs un 
dod ieguldījumu ES politikas īstenošanā, īpaši tās pilda tehniskus, zinātniskus, 
pamatdarbības un/vai regulatīvus uzdevumus. Ir 37 decentralizētās aģen
tūras, no kurām Palāta revidē 343. Gandrīz visas aģentūras, izņemot piecas, 
pilnībā finansē no ES budžeta4.

c) EURATOM aģentūras un struktūras strādā, lai sasniegtu Eiropas Atomenerģi
jas kopienas līgumā noteiktos mērķus. Tās koordinē dalībvalstu pētniecības 
programmas kodolenerģijas izmantošanai miermīlīgiem mērķiem, nodrošina 
kodolenerģijas infrastruktūru, finansējumu un attiecīgās zināšanas un gādā 
par atomenerģijas piegādes pietiekamību un drošību.

d) Kopuzņēmumi ir ES struktūras (Finanšu regulas 208. pants), kas izveidotas 
sadarbībā ar citām valstīm un organizācijām. Komisija pašlaik līdzdarbojas 
deviņos kopuzņēmumos, no kuriem pieci ir izveidoti kā kopīgas tehnoloģiju 
ierosmes saskaņā ar Septīto pētniecības pamatprogrammu.

1 Aģentūru sarakstu sk. tīmekļa 
vietnē http://europa.eu/
abouteu/agencies/.

2 Šādas sešas izpildaģentūras 
ir izveidotas ar Padomes 
2002. gada 19. decembra 
Regulu (EK) Nr. 58/2003, 
ar ko nosaka statūtus 
izpildaģentūrām, kurām 
uztic konkrētus Kopienas 
programmu pārvaldības 
uzdevumus (OV L 11, 
16.1.2003., 1. lpp.):

 Izglītības, audiovizuālās jomas 
un kultūras izpildaģentūra 
(EACEA), 
Eiropas Pētniecības 
padomes izpildaģentūra 
(ERC izpildaģentūra), 
Konkurences un jauninājumu 
izpildaģentūra (EACI), kuru 
tagad aizstāj Mazo un vidējo 
uzņēmumu izpildaģentūra 
(EASME), 
Veselības un patērētāju 
izpildaģentūra (EAHC), kuru 
tagad aizstāj Patērētāju, 
veselības un pārtikas 
izpildaģentūra (CHAFEA), 
Pētniecības izpildaģentūra 
(REA) un 
Eiropas Transporta tīkla 
izpildaģentūra (TEN‑T EA), kuru 
tagad aizstāj Inovācijas un 
tīklu izpildaģentūra.

3 Trīs no 37 decentralizētajām 
aģentūrām darbojas kopējās 
drošības un aizsardzības 
politikas jomā, un tās revidē 
dalībvalstu iecelta revidentu 
kolēģija.

4 Divas aģentūras izmanto 
ieņēmumus no savām 
darbībām (CPVO Anžē un 
OHIM Alikantē), un trīs citas 
aģentūras no ES budžeta 
finansē daļēji (EASA Ķelnē, 
EMA Londonā un CdT 
Luksemburgā).
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Konstatējumi

Vai 2012. gada budžeta izdevumi atbilda noteikumiem? 
(Izdevumu likumība un pareizība)

ο Būtisks kļūdu līmenis? NĒ

ο Aplēstais iespējamākais kļūdu īpatsvars: 0 %

03 
Šos izdevumus kopumā uzskata par zema riska jomu. Galvenie riska faktori ir 
procedūru nepareiza piemērošana visām organizācijas darbībām, īpaši saistībā ar 
preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkšanu, kā arī personāla pieņemšana darbā 
un cilvēkresursu pārvaldība.

Vai izdevumus labi pārvalda un vai tiem ir ietekme?  
(Pareiza finanšu pārvaldība)

04 
Palātas veiktajās revīzijās (kā ticamības deklarācijas revīzijās, tā lietderības revīzi
jās) nav konstatēti nozīmīgi problēmjautājumi.

Liels risks

05 
Lai gan Palātas revīzijas ziņojumos nav norādīti nozīmīgi jautājumi saistībā ar 
ES administratīvā budžeta pārvaldību, dažas problēmas ir objektīvi raksturīgas 
šāda veida darbībām. Budžetu galvenokārt tērē cilvēkresursiem, iepirkumam un 
ēkām. Pastāv risks, ka iztērē pārāk daudz līdzekļu vai ka izdevumi ir apšaubāmi, 
kas varētu kaitēt ES iestāžu reputācijai.
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06 
Cilvēkresursi
Ir ļoti svarīgi, lai ES iestāžu cilvēkresursu politika nodrošinātu pietiekami kompe
tentu darbinieku pieņemšanu un noturēšanu darbā tā, lai veidotos neatkarīgs, 
kvalificēts un motivēts publiskais civildienests. Civildienesta noteikumos, kuros 
ir reglamentēti ES ierēdņu nodarbinātības nosacījumi, daži aspekti ir noteikti 
diezgan nelokāmi.

a) Pastāvīgos ierēdņus var pieņemt darbā tikai pēc publiskiem konkursiem, 
kuros ir ārkārtīgi liela konkurence (vidēji apmēram 10 % kandidātu nokārto 
eksāmenus un iegūst iespēju kļūt par ES ierēdņiem). Konkursu rīkošana ir 
sarežģīta un bieži ilga procedūra, jo tajos ir jāiesaista visas dalībvalstis, tāpēc 
ir tūkstošiem kandidātu. Tā kā darbā pieņemšanas process ir garš un sarežģīts 
un ir grūti prognozēt personāla komplektēšanas vajadzības, bieži netiek izpil
dīti komplektēšanas mērķi. Laikā no 2003. līdz 2006. gadam darbā pieņēma 
tikai divas trešdaļas vajadzīgo ierēdņu, tāpēc nācās pieņemt vairāk līgumdar
binieku un pagaidu darbinieku. Pagaidu darbinieku skaita palielināšana rada 
risku, ka ES iestādes zaudē pieredzi un prasmes, jo nav nodrošināta nepār
trauktība. Lai gan 2012. gada aģentūru revīzijā netika konstatēts neviens 
nepareizs darbā pieņemšanas gadījums, Palāta formulēja apsvērumus 17 no 
40 revidētajām aģentūrām par darbā pieņemšanas procedūru pārredzamību 
un vienlīdzīgu attieksmi pret kandidātiem.

b) Darbs publiskajā sektorā bieži vien ir pievilcīgs tikai ekonomiski grūtos laikos, 
bet pašreiz iestāžu piedāvātā atalgojuma gradācija un darbā pieņemšanas pa
kāpes varētu nebūt tik vilinošas jauniem darbiniekiem. Īpaši pašreiz izmanto
tajās darbā stāšanās pakāpēs (AD5 vai AST1/AST3) nevar piedāvāt ne konku
rētspējīgu algu, ne pievilcīgas karjeras izredzes daudziem ES15 dalībvalstu 
pilsoņiem, kas rada ģeogrāfiskas nelīdzsvarotības risku nākotnē. Turklāt 
aģentūras, Padome un ES delegācijas var pieņemt darbā pagaidu ierēdņus 
tādās nodarbinātības pakāpēs, kas atbilst to profesionālajai pieredzei. Pārējās 
iestādes to nevar, tām jāpieņem darbinieki tikai zemākajā pakāpē, neņemot 
vērā viņu pieredzi (vidējais vecums, pieņemot darbā, ir 34 gadi).

c) Reti izmanto noteikumus tādu situāciju risināšanai, kad darbinieka profesio
nālais sniegums ir vājš.

07 
Attiecībā uz publiskā un privātā sektora saiknēm un īpaši attiecībā uz agrā
ko augstākā līmeņa ierēdņu pieņemšanu darbā uzņēmumos, kuri ir interesēti 
ES lietās, jāatzīmē, ka jaunie noteikumi stingrāk vēršas pret Komisijas virpuļdurvju 
politiku5, tomēr tos var interpretēt atšķirīgi. Piemēram, augstākā ranga ierēd
ņiem ir noteikts viena gada pārtraukuma periods, bet privātajā sektorā standarta 
prakse ir divi gadi. Pārtraukuma periods attiecas tikai uz pastāvīgo darbinieku 
darbībām pēdējos trīs gados, savukārt pagaidu darbinieku stāvoklis nav skaidri 
reglamentēts.

5 Jaunajos 2013. gada 
Civildienesta noteikumos 
ir saglabāts tas pats divu 
gadu paziņošanas periods, 
kura laikā ierēdnim ir jāziņo 
par jaunām amata vietām, 
kas varētu būt konfliktā 
ar iepriekšējo darba vietu, 
bet ir noteikts, ka augsta 
ranga ierēdņiem ir jāievēro 
12 mēnešu ilgs pārtraukuma 
periods. Visām iestādēm ir 
uzdots katru gadu publicēt 
informāciju par šā noteikuma 
ievērošanu, tostarp novērtēto 
gadījumu sarakstu.
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08 
Iepirkums

a) ES iepirkumam ir jāatbilst piemērojamajiem iepirkuma noteikumiem. Lai gan 
līdz šim Palātas veiktajās administratīvo izdevumu revīzijās nav konstatētas 
problēmas, galvenie riska faktori ir tādi, ka var būt vāja plānošana, var neievē
rot iepirkuma noteikumus vai nepiemērot pareizās iepirkuma procedūras. Var 
arī būt grūti definēt piemērotus atlases un līgumpiešķiršanas kritērijus (pie
mēram, tāda veida projektos kā būvniecības vai IT projektos nav izslēgts, ka 
rodas neparedzētas vajadzības un sākotnējā cenas aplēse izrādās par zemu).

b) Tā kā ir grūti noteikt piemērotāko iepirkuma procedūru un atlases kritērijus, 
iespējams, ne vienmēr izdodas nodrošināt vislabāko atdevi. Līdzīgi, lai gan 
ES mērķis ir atvērt iepirkuma procedūras pēc iespējas plašākam lokam piegā
dātāju, MVU piedalīšanās var nebūt pa spēkam iestāžu iepirkuma apjoma dēļ 
(lielas vajadzības, plašs ģeogrāfiskais tvērums).

c) Komisijas Iekšējās revīzijas dienests ir uzsvēris vajadzību pēc uzlabojumiem 
iestāžu iepirkumos; šo ieteikumu mērķis ir risināt plānošanas un kontroles 
procedūru nepilnības, finanšu regulas neievērošanu, piedāvājumu novērtēša
nas problēmas un procedūru atšķirības.

09 
Nekustamā īpašuma politika. Izmaksas par ēkām ir viena no galvenajām 
ES administratīvā budžeta daļām. Kopš 1996. gada iestādes ir devušas priekšroku 
nekustamā īpašuma iegādei, nevis ilgtermiņa nomas līgumu slēgšanai, jo iestāžu 
pieredze liecina, ka biroja telpu pirkšana ir par 40–50 % lētāka nekā nomāšana6. 
Tā kā ES līdz 2013. gadam nevarēja aizņemties naudu nekustamā īpašuma projek
tu finansēšanai, tad ēku finansēšanai bija jāmeklē novatoriski risinājumi. Izmanto
ja īpašam nolūkam dibinātas struktūras un citas sarežģītas finansēšanas struk
tūras, kas, iespējams, ietekmēja kopējās projektu izmaksas un tātad arī atdevi. 
Ieguldījumi nekustamajā īpašumā ir ilgtermiņa projekti, kam vajadzīga plānošana 
un reālistiskas personāla prognozes, kas ir – labākajā gadījumā – sarežģīti, ja pie
mēro gada budžeta principu. Turklāt ES iestāžu koncentrēšanās Eiropas kvartālā 
Briselē un Kiršbergā Luksemburgā izraisīja biroju nomas maksas palielināšanos, 
kas negatīvi ietekmēja iestāžu spēju panākt rentablus nekustamā īpašuma risinā
jumus šajos rajonos.

6 Sk. Īpašo ziņojumu Nr. 2/2007 
attiecībā uz ES iestāžu 
izdevumiem par ēkām 
(OV C 148, 2.7.2007., 1. lpp.).
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10 
Aģentūru procedūras. Autonomas decentralizētās aģentūras var apgrūtināt 
Komisijas koordinēšanas un uzraudzības darbu.

a) Ja ir nepilnības aģentūru piešķirto dotāciju pārvaldībā, var tikt pieņemti ne
pareizi izdevumi. Ar dotāciju pārvaldību saistītās ex ante un ex post pārbaudes 
bieži nav pienācīgas. Aģentūras ne vienmēr pārbauda apliecinošos dokumen
tus, lai iegūtu apstiprinājumu saņēmēju deklarēto izdevumu precizitātei un 
attiecināmībai, un paļaujas uz revidentu vai valsts iestāžu apliecinājumiem. 
Dažās aģentūrās var būt problēmas ar iepirkumu.

b) Komisija izpilda budžetu netieši ar aģentūru starpniecību7. Saskaņā ar 
2013. gada Finanšu regulas jaunajām prasībām decentralizēto aģentūru gada 
pārskatus pārbaudīs neatkarīgs ārējais revidents, un ERP jāņem vērā šo ne
atkarīgo ārējo revidentu veiktā darba rezultāti, kad tā sagatavos īpašos gada 
pārskatus par aģentūrām. Ārējo revidentu darbs varētu nebūt pietiekami 
kvalitatīvs, lai ERP varētu uz to paļauties.

11 
Eiropas skolas ir izglītības iestādes Eiropas iestāžu un struktūru darbinieku 
bērniem. Šīs skolas ir starpvaldību organizācija, kuras valdē ir pārstāvji no katras 
dalībvalsts izglītības ministrijas un no Komisijas (Cilvēkresursu un drošības ĢD), 
kā arī Eiropas Skolu ģenerālsekretārs. Galvenās problēmas ir saistītas ar risku, 
kādam pakļauta efektīvas izglītības nodrošināšana (neproporcionāls pieprasījums 
pēc izglītības angļu valodas plūsmā; nodarbinātības nosacījumi, kas apgrūtina 
mācībspēku pieņemšanu darbā; skolu administratīvā struktūra un organizācija 
nav atjaunināta, lai ņemtu vērā mainīgās vajadzības; finanšu un iekšējās kontroles 
sistēmas ir novecojušas). Iekšējās revīzijas dienests uzskata, ka 20 no 35 formulē
tajiem procesiem ir liela ietekme un liels atlikušais risks.

12 
Administratīvie izdevumi – skaidras naudas maksājumi Eiropas Parlamenta 
apmeklētāju grupām. Par šo praksi pirmo reizi ziņots 2010. gadā8. Joprojām veic 
skaidras naudas maksājumus un neprasa izdevumus apliecinošus dokumentus 
apmeklētāju izmaksu atlīdzināšanai. Tas rada iestāžu reputācijas lielu risku.

7 Finanšu regulas 58. panta 
1.c punkta iv) apakšpunkts un 
208. pants.

8 Sk. Palātas 2010. gada pārskata 
7.13. un 7.14. punktu.
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Noderīgi materiāli / ERP ziņojumi un atzinumi

Likumības un pareizības jautājumi

 ο ERP 2012. gada pārskata 9. nodaļa “Administratīvie izdevumi”

 ο ERP 2012. gada īpašie gada ziņojumi par ES aģentūrām

Lietderības revīzijas

 ο Īpašais ziņojums Nr. 15/2012 “Interešu konflikta pārvaldība revīzijai atlasītajās 
ES aģentūrās”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 12/2012 “Vai Komisija un Eurostat ir uzlabojuši precīzas un 
ticamas Eiropas statistikas izstrādes procesu”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 10/2012 “Personāla attīstības pasākumu efektivitāte Eiro
pas Komisijā”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 2/2011 “Pēcpārbaude Īpašajam ziņojumam Nr. 1/2005 par 
to, kā tiek vadīts Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 13/2009 “Vai īstenošanas uzdevumu deleģēšana izpil
daģentūrām ir veiksmīga izvēle?”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 9/2009 “Eiropas Personāla atlases biroja veikto perso
nālatlases pasākumu produktivitāte un efektivitāte”

 ο Īpašais ziņojums Nr. 5/2009 “Komisijas īstenotā finanšu līdzekļu pārvalde”

Ja vēlaties saņemt papildinformāciju

Kontaktpersona: Palātas preses sekretārs
Epasts: press@eca.europa.eu
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Pamatinformācija

01 
ES publiskais iepirkums ir svarīgs politikas instruments vienotā tirgus izveidei. 
Iepirkuma noteikumu mērķi cita starpā ir nodrošināt, lai publisko līgumu piešķir
šanā ievērotu LESD principus un pamatbrīvības1.

02 
ES27 publiskie izdevumi par būvdarbiem, precēm un pakalpojumiem 2011. gadā 
veidoja 19,7 % no šo valstu IKP (2 406 miljardi EUR)2. Apmēram 20 % no visiem 
publiskajiem izdevumiem piemēro ES publiskā iepirkuma noteikumus. Tajā pašā 
gadā 42 miljardus EUR piešķīra ES struktūrfondiem (ERAF, Kohēzijas fonds un 
ESF), no kuriem lielu daļu izdevumu izpilda publiskā iepirkuma kārtībā3. Laikā no 
2006. līdz 2009. gadam pārrobežu publiskais iepirkums veidoja apmēram 15 % no 
ES iekšienē piešķirto līgumu vērtības4.

03 
Eiropas Savienībā vairāk nekā 250 000 līgumslēdzēju iestāžu rīko vairāk nekā 
2 miljonus publisko līgumu piešķiršanas procedūru gadā. Līgumslēdzējas iestā
des var būt publiskā sektora struktūras vai, ja ir izpildīti zināmi nosacījumi, arī 
privāti uzņēmumi.

04 
ES atbalsta arī iepirkuma atvēršanu starptautiskai konkurencei: Savienība ir 
parakstījusi Pasaules Tirdzniecības organizācijas Nolīgumu par valsts iepirkumu5 
un ir vienojusies ar trešām valstīm par valsts iepirkuma noteikumiem, parakstot 
brīvās tirdzniecības nolīgumus.

05 
ES ar likumdošanu cenšas nodrošināt visu dalībvalstu uzņēmumiem iespējas 
pretendēt uz publiskā iepirkuma līgumiem, kuru vērtība pārsniedz noteiktas 
summas, kā arī novērst juridiskas un administratīvas barjeras dalībai pārrobežu 
konkursos, nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi un nepieļaut diskriminējošu iepirku
mu, nodrošinot pārredzamību.

a) Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) publiskā iepirkuma līgu
mus, kuru vērtība pārsniedz noteiktu summu, reglamentē divas ES direktīvas: 
par būvdarbu, piegādes un pakalpojumu valsts līgumiem6 un par pakalpoju
miem ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta nozarē7. Šīs direktīvas 
aizstās ar pārskatītām direktīvām un ar vienu jaunu direktīvu par koncesijas 
piešķiršanu (apstiprināta 2014. gada 15. janvārī)8. Līgumus aizsardzības jomā9 
un vispārējas nozīmes pakalpojumu līgumus10 reglamentē citi noteikumi.

b) ES direktīvās ir paredzēti noteikumi, kuru uzdevums ir nodrošināt pārredza
mību, regulēt procedūras, lai visiem konkursā ieinteresētajiem dotu līdzvērtī
gas iespējas, un noteikt nediskriminējošas tehniskās specifikācijas. ES direktī
vas transponē valsts tiesību aktos, kuri attiecas uz iepirkumu, un tādējādi tiek 
nodrošināts saskaņots juridiskais ietvars visā Eiropas Savienībā.

1 Preču un pakalpojumu aprites 
brīvība (LESD 28. un 56. pants), 
brīvība veikt uzņēmējdarbību 
(49. pants) un pakalpojumu 
sniegšanas brīvība, diskriminā
cijas aizliegums un vienlīdzīga 
attieksme, proporcionalitāte, 
pārredzamība un savstarpēja 
atzīšana (18. un 53. pants).

2 EU public procurement legisla‑
tion: delivering results summary 
of evaluation report [“ES tiesību 
akti publiskā iepirkuma jomā: 
rezultātu sasniegšana, novērtē
juma ziņojuma kopsavilkums”] 
(Komisijas Iekšējā tirgus un 
pakalpojumu ģenerāldirekto
rāta darba dokuments, http://
ec.europa.eu/internal_mar
ket/publicprocurement/
docs/modernising_rules/
executivesummary_en.pdf).

3 Eiropas Revīzijas palātas 2011. fi
nanšu gada pārskati, 120. un 
152. lpp. (OV C 344, 12.11.2012., 
1. lpp.). Precīza summa, kas 
piešķirta, piemērojot publisko 
iepirkumu, nav pieejama.

4 Tiešais pārrobežu iepirkums 
veidoja tikai 1,6 % no piešķir
tajiem līgumiem un apmēram 
3,5 % no līgumu vērtības 
2006.–2009. gadā. Netiešais pār
robežu iepirkums, izmantojot 
saistītus ārvalstu uzņēmumus 
vai meitasuzņēmumus, tajā 
pašā laika posmā veidoja 11,4 % 
no piešķirtajiem līgumiem un 
13,4 % no līgumu vērtības.

5 Nolīgums par valsts iepirkumu 
ir plurilaterāls nolīgums, kura 
mērķis ir veicināt starptautisko 
konkurenci un ar kuru tiek pie
šķirtas tiesības un pienākumi šā 
nolīguma parakstītājām pusēm.

6 Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 31. marta 
Direktīva 2004/18/EK, par to, 
kā koordinēt būvdarbu valsts 
līgumu, piegādes valsts līgumu 
un pakalpojumu valsts līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru (OV L 134, 30.4.2004., 
114. lpp.).

7 Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 31. marta 
Direktīva 2004/17/EK, ar ko 
koordinē iepirkuma procedūras, 
kuras piemēro subjekti, kas 
darbojas ūdensapgādes, ener
ģētikas, transporta un pasta 
pakalpojumu nozarēs (OV L 134, 
30.4.2004., 1. lpp.).

8 Eiropas Parlaments pieņēma 
jaunus iepirkuma noteiku
mus 2014. gada 15. janvārī. 
Dalībvalstīm ir dots laiks līdz 
2016. gada aprīlim transponēt 
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c) Eiropas tiesību akti cenšas garantēt konkursa pretendentiem tiesisko aiz
sardzību pret līgumslēdzējām struktūrām, kuras šos noteikumus neievēro11, 
un Eiropas Savienības Tiesai jau ir izveidojusies nozīmīga judikatūra saistībā 
ar to, kā tiek interpretētas un piemērotas ES direktīvas, kā arī vienlīdzīgas 
attieksmes un pārredzamības vispārējie principi.

d) Dalībvalstis var piemērot ES noteikumus arī iepirkumam, kura vērtība ne
pārsniedz noteiktās summas. Tomēr dalībvalstu pašu iepirkuma noteikumu 
izstrādes brīvību ierobežo prasība ievērot Eiropas Savienības Tiesas judi
katūru attiecībā uz vienlīdzīgas attieksmes un pārredzamības vispārējiem 
principiem.

06 
Saskaņā ar Finanšu regulu ES publiskā iepirkuma noteikumus piemēro arī tiem 
ES budžeta izdevumiem, kurus pārvalda ES iestādes un aģentūras.

07 
Kā atzinusi ESAO, publiskais iepirkums ir valdību darbība, kuru visvairāk var skart 
izšķērdība, krāpšana un korupcija, jo šī darbība ir sarežģīta, tā rada ievērojamu 
finanšu plūsmu un tajā cieši mijiedarbojas publiskais un privātais sektors12. 08 
Tomēr pārredzama un atklāta publiskā iepirkuma politika var būt iedarbīgs lī
dzeklis cīņā pret korupciju. Budžeta ĢD, Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ĢD 
un Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai ir izstrādājuši apjomīgus norādījumus 
vadītājiem, kuri veic un kontrolē iepirkumu, lai nodrošinātu publiskā iepirkuma 
noteikumu pareizu ievērošanu gan saistībā ar administratīvajiem, gan pamatdar
bības izdevumiem.

Konstatējumi

09 
Publiskais iepirkums ir riska zona, kurā visos procesa posmos ir iespējama negodī
ga rīcība un prakse, tostarp interešu konflikti, favorītisms, krāpšanās un korupcija, 
kas var izkropļot konkurenci un atturēt no līdzdalības potenciālos pretendentus.

10 
Iepirkuma pareiza norise nozīmē, ka tiek ietaupīta sabiedrības nauda un to izlieto 
atbilstoši labas pārvaldības principiem, jo tiek ievērota disciplīna ar mērķi labāk 
izmantot resursus, panākt lielāku lietderību un mazināt favorītisma vai korupcijas 
risku publiskā iepirkuma procesā.

šos noteikumus valsts tiesību 
aktos. Ar jaunajiem tiesību 
aktiem tiek reorganizēti visi 
ES publiskā iepirkuma notei
kumi, un pirmo reizi ir noteikti 
kopēji ES standarti attiecībā 
uz koncesijas līgumiem, lai 
veicinātu godīgu konkurenci un 
nodrošinātu līdzekļu optimālu 
izmantošanu, tāpēc ir ieviesti 
jauni līgumpiešķiršanas kritē
riji, ar kuriem lielāka uzmanība 
pievērsta vides apsvērumiem, 
sociālajiem aspektiem un 
inovācijai. Dalībvalstis iestrādās 
jaunās direktīvas savos tiesību 
aktos dažādā tempā, tā ka 
tiesiskais regulējums iepirkuma 
jomā būs īpaši sarežģīts laikā 
līdz 2016. gada janvārim, jo 
piemēros dažādus noteiku
mus. Jauno noteikumu mērķis 
ir vienkāršot iepirkumu un 
padarīt to elastīgāku, tāpēc būs 
atļauts vairāk izmantot sarunu 
procedūru, iepriekš publicē
jot paziņojumu par līgumu. 
Tas varētu palielināt risku, ka 
netiek piemērotas procedūras 
pārredzamības un vienlīdzīgas 
attieksmes nodrošināšanai.

9 Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 13. jūlija 
Direktīva 2009/81/EK, ar kuru 
koordinē procedūras attiecībā 
uz to, kā līgumslēdzējas iestā
des vai subjekti, kas darbojas 
drošības un aizsardzības jomā, 
piešķir noteiktu būvdarbu, 
piegādes un pakalpojumu 
līgumu slēgšanas tiesības, un ar 
kuru groza Direktīvas 2004/17/
EK un 2004/18/EK (OV L 216, 
20.8.2009., 76. lpp.).

10 Attiecībā uz vispārējas nozīmes 
pakalpojumu līgumiem (ener
ģētika, telekomunikācijas, trans
ports, radio un televīzija, pasta 
pakalpojumi, skolas, veselība 
un sociālie pakalpojumi) ES ir 
kopēji noteikumi, ar kuriem tiek 
veicināta konkurence, tajā pašā 
laikā respektējot valstu sistēmu 
atšķirības.

11 Tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
direktīva: Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2007. gada 11. de
cembra Direktīva 2007/66/
EK, ar ko Padomes Direktīvas 
89/665/EEK un 92/13/EEK groza 
attiecībā uz pārskatīšanas pro
cedūru efektivitātes uzlabošanu 
valsts līgumu piešķiršanas jomā 
(OV L 335, 20.12.2007., 31. lpp.).

12 ESAO dokuments Fighting 
corruption in the public sector: 
integrity in procurement [“Cīņa 
pret korupciju publiskajā sek
torā: godīgs iepirkums”] (www.
oecd.org/gov/ethics/integri
tyinpublicprocurement.htm).
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11 
Komisija savos iepirkumos izmanto pamatlīgumus, kas varētu ierobežot MVU pie
kļuvi tirgum gadījumos, kad prasītos pakalpojumus spēj sniegt tikai lielas 
organizācijas.

12 
Pastāv arī risks, ka secīgus iepirkumus veic par summām, kuras tuvinās publiskā 
iepirkuma piemērošanai noteiktajām robežvērtībām, tomēr tās gluži nesasniedz.

13 
Dalībvalstīs kļūdām labvēlīgu augsni var radīt lielais skaits līgumslēdzēju struk
tūru, kurām jāpārvalda dažāda apjoma budžeti, kurām ir atšķirīga administratīvā 
spēja un kuras veic iepirkumu sarežģītā juridiskajā vidē (prasības ir izvirzītas kā 
ES līmenī, tā valsts un reizēm arī reģiona līmenī). Turklāt tiesiskajā regulējumā var 
paredzēt stingrākus noteikumus sarežģītam iepirkumam, kas sadārdzina iepirku
ma administratīvās izmaksas.

14 
Palātas veiktajās atbilstības revīzijās konstatēts pastāvīgi augsts kļūdu līmenis 
saistībā ar publiskā iepirkuma noteikumu neievērošanu kohēzijas jomā. Palāta ir 
novērojusi, ka dažādās kļūdas šo līgumu administrēšanā veido nozīmīgu daļu no 
kohēzijas jomā aplēstā kļūdu īpatsvara. Piemēram, 2012. gadā skaitļos izsakāmās 
kļūdas, kas bija ES vai valsts publiskā iepirkuma noteikumu neievērošanas kļūdas, 
veidoja 52 % no aplēstā kļūdu īpatsvara reģionālajā politikā (iespējamākais kļūdu 
īpatsvars bija 6,8 %) un 26 % no aplēstā kļūdu īpatsvara nodarbinātības un sociālo 
lietu jomā (iespējamākais kļūdu īpatsvars bija 3,2 %)13.

15 
Pēc Palātas novērojumiem visbiežāk sastopamie iepirkuma procedūru pārkāpumi 
cita starpā ir šādi:

a) nepamatota tieša līgumu piešķiršana, tostarp tieši piešķir papildu būvdarbu 
vai pakalpojumu līgumus, pārsniedzot ES un valsts noteikumos izvirzītās 
robežvērtības;

b) līgumu sadalīšana, lai izvairītos no pienākuma ievērot publiskā iepirkuma 
noteikumus;

c) netiek publiskoti vai nepietiekami tiek publiskoti konkursi un/vai lēmumi par 
līgumu piešķiršanu;

d) izmanto neatbilstošas tehniskās specifikācijas un atlases kritērijus, kas ierobe
žo konkurenci;

e) piedāvājumus izvērtē pēc nepareizām metodēm;

13 Eiropas Revīzijas palātas 
2012. finanšu gada pārskatu 
5.26., 5.33., 6.10. un 
6.15. punkts.
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f) līgumpiešķiršanas procedūrā pārkāpj principu, ka pretendentiem pienākas 
vienlīdzīga attieksme;

g) būtiskas izmaiņas līguma nosacījumos pēc līguma piešķiršanas;

h) dokumentācijas nepilnības (konkursa dokumenti, novērtēšanas procedūras).

Kas būtu jādara / ko Palāta ieteikusi agrāk

16 
Palātas pieredze, kas gūta, revidējot publisko iepirkumu, ļauj secināt, ka regulāri 
novērojamās problēmas ar noteikumu neievērošanu, kas ir cēlonis nozīmīgām da
rījumu likumības un pareizības kļūdām, ir saistītas ar trūkumiem esošo noteikumu 
īstenošanā un ka ieviešanas līmenī var veikt būtiskus uzlabojumus.

17 
Vairākos Komisijas pasūtītos novērtējumos izteikti aicinājumi vienkāršot ES pub
liskā iepirkuma noteikumus. Taču jaunajās direktīvās, kuras jāievieš nākamajos 
divos gados14, ir izvirzītas prasības līgumslēdzējām struktūrām savā iepirkuma 
politikā ņemt vērā sociālos un vides jautājumus. Ar jaunajiem tiesību aktiem ir 
vienkāršotas līgumslēdzēju struktūru procedūras, bet var būt grūtāk noteikt, vai ir 
piemēroti vienlīdzīgas attieksmes un pārredzamības principi. Radīsies arī subjek
tivitātes iespējamība un papildu sarežģītība, jo noteikumi attiecībā uz sociālajiem 
un vides jautājumiem būs atkarīgi no interpretācijas.

18 
Komisija varētu uzņemties apkopot un izplatīt gan ES teritorijā, gan ārpus tās 
gūto labāko praksi, lai dalībvalstu politikas veidotāji varētu mācīties no citiem. Tas 
varētu veicināt dalībvalstu tīklu veidošanu un koordināciju šajā jomā.

14 Padome vienojās par 
2011. gada decembra 
priekšlikumiem 2013. gada 
jūnijā, un Eiropas Parlaments 
tos pieņēma 2014. gada 
15. janvārī. (Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2014. gada 
26. februāra Direktīva 2014/24/
ES par publisko iepirkumu un 
ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/
EK (OV L 94, 28.3.2014., 
65. lpp.), Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2014. gada 
26. februāra Direktīva 2014/23/
ES par koncesijas līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanu 
(OV L 94, 28.3.2014., 1. lpp.) 
un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2014. gada 
26. februāra Direktīva 2014/25/
ES par iepirkumu, ko īsteno 
subjekti, kuri darbojas 
ūdensapgādes, enerģētikas, 
transporta un pasta 
pakalpojumu nozarēs, un ar 
ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK 
(OV L 94, 28.3.2014., 243. lpp.)).
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Noderīgi materiāli / ERP ziņojumi un atzinumi

 ο ES pretkorupcijas ziņojums, IV iedaļa “Publiskais iepirkums” (COM(2014) 38 final, 2014. gada 3. februāris

 ο Atzinums Nr. 4/2011 par Komisijas Zaļo grāmatu par ES publiskā iepirkuma politikas modernizāciju

 ο EU public procurement legislation: delivering results summary of evaluation report [“ES tiesību akti publiskā iepir
kuma jomā: rezultātu sasniegšana, novērtējuma ziņojuma kopsavilkums”] (http://ec.europa.eu/internal_market/
publicprocurement/docs/modernising_rules/executivesummary_en.pdf)

 ο Iekšējā tirgus un pakalpojumu ĢD tīmekļa vietne

 ο ERP 2012. gada pārskata 1., 5. un 6. nodaļa

 ο Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai: brīdinājuma zīmes publiskā iepirkuma jomā / krāpšanas shēmas

Ja vēlaties saņemt papildinformāciju

Kontaktpersona: Palātas preses sekretārs
Epasts: press@eca.europa.eu

Šo vispārējā stāvokļa apskatu Revīzijas palāta pieņēma 2014. gada 25. jūlija sēdē 
Luksemburgā.

 Revīzijas palātas vārdā –

 priekšsēdētājs
 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA



KĀ PASŪTĪT ES IZDEVUMUS

Bezmaksas izdevumi

•  Viens eksemplārs: 
ar EU Bookshop starpniecību (http://bookshop.europa.eu).

•  Vairāk nekā viens eksemplārs vai plakāti/kartes: 
Eiropas Savienības pārstāvniecībās 
(http://ec.europa.eu/represent_lv.htm), 
Eiropas Savienības delegācijās valstīs, kas nav ES dalībvalstis 
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_lv.htm), 
ar Europe Direct dienesta starpniecību 
(http://europa.eu/europedirect/index_lv.htm) 
vai piezvanot uz tālruņa numuru 00 800 6 7 8 9 10 11 (zvanīšana bez maksas no 
jebkuras vietas Eiropas Savienībā) (*).
(*)  Informāciju sniedz bez maksas, tāpat arī lielākā daļa zvanu ir bezmaksas (izņemot dažus operatorus, viesnīcas 

vai taksofonus).

Maksas izdevumi

• Ar EU Bookshop starpniecību (http://bookshop.europa.eu).

Maksas abonementi

•  Ar Eiropas Savienības Publikāciju biroja tirdzniecības aģentu starpniecību 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_lv.htm).
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