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ES aģentūru un citu šajā pārskatā 
minēto Savienības struktūru saraksts  

Akronīms Pilns nosaukums 
 

Akronīms Pilns nosaukums 

ACER 
Eiropas Savienības 
Energoregulatoru 
sadarbības aģentūra 

 

EMA Eiropas Zāļu aģentūra 

BEREC birojs 
Eiropas Elektronisko 
komunikāciju regulatoru 
iestādes atbalsta aģentūra 

 

EMCDDA 
Eiropas Narkotiku un 
narkomānijas uzraudzības 
centrs 

CdT 
Eiropas Savienības iestāžu 
Tulkošanas centrs 

 

EMSA 
Eiropas Jūras drošības 
aģentūra 

Cedefop 
Eiropas Profesionālās 
izglītības attīstības centrs 

 

ENISA 
Eiropas Savienības 
Kiberdrošības aģentūra 

CEPOL 
Eiropas Savienības 
Tiesībaizsardzības 
apmācības aģentūra 

 

EPPO Eiropas Prokuratūra 

Chafea 
Patērētāju, veselības, 
lauksaimniecības un 
pārtikas izpildaģentūra 

 

ERA 
Eiropas Savienības 
Dzelzceļu aģentūra 

CINEA 
Eiropas Klimata, 
infrastruktūras un vides 
izpildaģentūra  

ERCEA 
Eiropas Pētniecības 
padomes izpildaģentūra 

CPVO 
Kopienas Augu šķirņu 
birojs  

ESA 
Euratom Apgādes 
aģentūra 

EAAPI 
Eiropas Apdrošināšanas un 
aroda pensiju iestāde  

Frontex 
Eiropas Robežu un krasta 
apsardzes aģentūra 

EACEA 
Eiropas Izglītības un 
kultūras izpildaģentūra  

EVTI 
Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde 
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Akronīms Pilns nosaukums 
 

Akronīms Pilns nosaukums 

EASA 
Eiropas Savienības 
Aviācijas drošības 
aģentūra  

ETF Eiropas Izglītības fonds 

EASO 
Eiropas Patvēruma 
atbalsta birojs 

 

EUIPO 
Eiropas Savienības 
Intelektuālā īpašuma birojs 

EBI Eiropas Banku iestāde 

 

eu-LISA 

Eiropas Savienības 
Aģentūra lielapjoma 
IT sistēmu darbības 
pārvaldībai brīvības, 
drošības un tiesiskuma 
telpā 

ECDC 
Eiropas Slimību profilakses 
un kontroles centrs 

 

EU-OSHA 
Eiropas Darba drošības un 
veselības aizsardzības 
aģentūra 

ECHA 
Eiropas Ķimikāliju 
aģentūra 

 
Eurofound 

Eiropas Dzīves un darba 
apstākļu uzlabošanas 
fonds 

EFCA 
Eiropas Zivsaimniecības 
kontroles aģentūra 

 

Eiropols 

Eiropas Savienības 
Aģentūra 
tiesībaizsardzības 
sadarbībai 

EFSA 
Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestāde 

 
EUSPA 

Eiropas Savienības 
Kosmosa programmas 
aģentūra 

EIGE 
Eiropas Dzimumu 
līdztiesības institūts  

FRA 
Eiropas Savienības 
Pamattiesību aģentūra 

EISMEA 
Eiropas Inovāciju padome 
un MVU izpildaģentūra  

HaDEA 
Eiropas Veselības un 
digitālā izpildaģentūra 
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Akronīms Pilns nosaukums 
 

Akronīms Pilns nosaukums 

EIT 
Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūts  

REA 
Eiropas Pētniecības 
izpildaģentūra 

ELA Eiropas Darba iestāde 
 

VNV 
Vienotā noregulējuma 
valde 

EVA Eiropas Vides aģentūra 

 

Eurojust 

Eiropas Savienības 
Aģentūra 
tiesībaizsardzības 
sadarbībai 
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1. nodaļa  

ES aģentūras un ERP veiktā revīzija 
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Ievads 
1.1. Eiropas Revīzijas palāta (ERP) veic Eiropas Savienības finanšu ārējo revīziju1. Pildot šo 
uzdevumu, mūsu iestāde darbojas kā neatkarīga ES iedzīvotāju finansiālo interešu aizstāve un 
sekmē ES finanšu labāku pārvaldību. Plašāku informāciju par mūsu darbu var atrast 
ERP darbības pārskatos, apskatos un atzinumos par jauniem vai grozītiem ES tiesību aktiem vai 
citiem lēmumiem, kuri ietekmē finanšu pārvaldību2. 

1.2. Saskaņā ar mums dotajām pilnvarām mēs ik gadu pārbaudām ES iestāžu, aģentūru un 
citu ES struktūru pārskatus un tiem pakārtotos ieņēmumus un maksājumus. Mūsu pilnvarās 
neietilpst trīs aizsardzības jomā strādājošās aģentūras (Eiropas Aizsardzības aģentūra, Eiropas 
Savienības Drošības izpētes institūts un Eiropas Savienības Satelītcentrs), kuras tiek finansētas 
no dalībvalstu iemaksām un kuras revidē citi neatkarīgi ārēji revidenti3. 

1.3. Šajā ziņojumā ir izklāstīti rezultāti, ko ieguvām ES aģentūru un citu ES struktūru 
(turpmāk tekstā – “aģentūras”) revīzijā attiecībā uz 2021. finanšu gadu, kā arī ar aģentūrām 
saistīti papildu revīzijas rezultāti, kas iegūti, īstenojot citus uzdevumus, proti, veicot īpašas 
revīzijas vai sniedzot atzinumus. Šajā ziņojumā vienkāršošanas nolūkā mēs izmantojam 
aģentūru akronīmus, nevis pilnus nosaukumus. Visu aģentūru un to akronīmu saraksts ir 
sniegts šā ziņojuma sākumā. Ziņojums ir strukturēts šādi: 

o 1. nodaļā ir aprakstītas aģentūras un mūsu veikto revīziju raksturs; 

o 2. nodaļā ir izklāstīti ikgadējās revīzijas kopējie rezultāti un minēti citu revīziju rezultāti un 
atzinumi saistībā ar aģentūrām; 

o 3. nodaļā ir iekļautas ticamības deklarācijas par 44 aģentūrām kopā ar mūsu atzinumiem 
un apsvērumiem par aģentūru pārskatu ticamību un tiem pakārtoto ieņēmumu un 
maksājumu likumību un pareizību, kā arī jautājumi un apsvērumi, kas nav pretrunā ar 
šiem atzinumiem. 

                                                             
1 Līgums par Eiropas Savienības darbību, 285.–287. pants. 

2 Pieejams mūsu tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu. 

3 Apskats 01/2014 “Nepilnības, pārklāšanās un problēmas: ES pārskatatbildības un publiskā 
sektora revīzijas pasākumu vispārējā stāvokļa apskats”, 84. punkts. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:LV:PDF
http://www.eca.europa.eu/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR14_01/QJ0214776LVC.pdf
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1.4. Aģentūru revīzija par 2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu kopumā deva 
pozitīvus rezultātus, kas saskan ar tiem, par kuriem esam ziņojuši iepriekšējos gados. Ticamības 
deklarācijās, kas sagatavotas par katru aģentūru, mēs sniedzām 

o revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par visu aģentūru pārskatu 
ticamību; 

o revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par visu aģentūru pārskatiem 
pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību; 

o revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par visu aģentūru pārskatiem 
pakārtoto maksājumu likumību un pareizību, izņemot eu-LISA, par kuru sniedzām 
atzinumu ar iebildēm. 

1.5. Tomēr attiecībā uz lielāko daļu aģentūru mēs vēršam uzmanību uz jomām, kurās ir 
iespējami uzlabojumi, formulējot apstākļu akcentējuma un citu jautājumu punktus un 
apsvērumus, kuri nav pretrunā sniegtajiem revīzijas atzinumiem.   
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ES aģentūras 

Dažādu profilu aģentūras palīdz Eiropas Savienībai izstrādāt un 
īstenot ES rīcībpolitiku 

1.6. ES aģentūras ir atsevišķas juridiskas personas, kas izveidotas ar sekundārajiem tiesību 
aktiem, lai pildītu īpašus tehniskus, zinātniskus vai pārvaldības uzdevumus, kuri palīdz 
ES iestādēm izstrādāt un īstenot politikas virzienus. Tās atrodas dažādās dalībvalstīs un 
nozīmīgi ietekmē Eiropas iedzīvotāju ikdienas dzīvei būtiskas jomas, tādas kā veselība, drošība, 
drošums, brīvība un tiesiskums. 

1.7. Ir triju veidu aģentūras: decentralizētās aģentūras, Komisijas izpildaģentūras un citas 
struktūras. Atšķirības starp tām ir aprakstītas turpmāk tekstā (sk. 1.8.–1.10. punktu). 

Decentralizēto aģentūru pārziņā ir konkrētas rīcībpolitikas vajadzības 

1.8. Darbojas 33 decentralizētas aģentūras4, un tām ir liela nozīme ES rīcībpolitikas 
sagatavošanā un īstenošanā, proti, tās veic tehniskus, zinātniskus, darbības nodrošināšanas 
un/vai regulatīvus uzdevumus. To uzdevums ir risināt konkrētas rīcībpolitikas vajadzības un 
pastiprināt sadarbību Eiropas mērogā, apvienojot ES un dalībvalstu valdību tehnisko un 
specializēto zinātību. Aģentūras ir izveidotas uz nenoteiktu laiku ar Padomes vai Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulu. 

Komisijas izpildaģentūras īsteno ES programmas 

1.9. Septiņas Komisijas izpildaģentūras5 īsteno izpildes un darbības nodrošināšanas 
uzdevumus saistībā ar ES programmām, piemēram, atbalsta ieinteresētās personas Eiropas 
zaļā kursa realizēšanā (CINEA) un pārvalda atsevišķus “Apvārsnis Eiropa” projektus (REA). Tās ir 
izveidotas, lai darbotos noteiktu laika posmu (pašlaik līdz 2028. gada 31. decembrim). 

                                                             
4 ACER, BEREC birojs, Cedefop, CdT, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, EBI, ECDC, ECHA, EVA, EFCA, 

EFSA, EIGE, EAAPI, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ERA, EVTI, ETF, EUIPO, eu-LISA, EU-
OSHA, EUSPA, Eurofound, Eurojust, Eiropols, FRA, Frontex. 

5 CINEA, EACEA, EISMEA, ERCEA, HaDEA, REA un Chafea (kas pārstāja pastāvēt 2021. gada 
1. aprīlī). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lv
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Pārējām struktūrām ir īpašas pilnvaras 

1.10. Četras pārējās struktūras ir EIT, EPPO, ESA un VNV. EIT ir neatkarīga, decentralizēta 
ES struktūra, kura apvieno zinātniskos, uzņēmējdarbības un izglītības resursus nolūkā stiprināt 
ES inovācijas spējas, piešķirot finansējumu dotācijām. EPPO ir neatkarīga ES struktūra, kas veic 
izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par noziegumiem pret ES budžetu. ESA tika izveidota, lai 
saskaņā ar Euratom līgumu nodrošinātu regulāru un taisnīgu kodoldegvielas piegādi 
ES lietotājiem. VNV ir galvenā vienotā noregulējuma mehānisma iestāde Eiropas banku 
savienībā. Valdes pamatuzdevums ir ar iespējami mazāku ietekmi uz reālo ekonomiku un 
publiskajām finansēm ES dalībvalstīs nodrošināt sakārtotu noregulējumu bankām, kuras kļūst 
vai, iespējams, kļūs maksātnespējīgas. Papildus šim ziņojumam mēs katru gadu sagatavojam arī 
ziņojumu par VNV iespējamām saistībām6. 

Jaunākās izmaiņas 

1.11. Aģentūru skaits gadu gaitā ir palielinājies. Šis ziņojums attiecas uz 44 aģentūrām, kā 
parādīts 1.1. attēlā, un tas ir par trim vairāk nekā mūsu ziņojumā par 2020. gadu. Trīs jaunās 
aģentūras ir šādas: 

o Eiropas Darba iestāde (ELA), kas sāka darbību 2019. gada 17. oktobrī un ir finansiāli 
autonoma kopš 2021. gada 26. maija; 

o Eiropas Prokuratūra (EPPO), kas sāka darbību 2021. gada 1. jūnijā un ir finansiāli 
autonoma kopš 2021. gada 24. jūnija; 

o Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA), kas izveidota 2021. gada 
16. februārī7.  

1.12. Šis ziņojums attiecas arī uz Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas 
izpildaģentūru (Chafea). 2021. gada 31. martā Chafea tika likvidēta, un tās uzdevumus 
pārņēma jaunizveidotā HaDEA, kā arī Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūra 
(EISMEA) un Eiropas Pētniecības izpildaģentūra (REA). 

                                                             
6 Sk. mūsu ziņojumu par 2020. finanšu gadu. 

7 Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/173, ar ko izveido Eiropas Klimata, infrastruktūras 
un vides izpildaģentūru, Eiropas Veselības un digitālo izpildaģentūru, Eiropas Pētniecības 
izpildaģentūru, Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūru, Eiropas Pētniecības 
padomes izpildaģentūru un Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_LV.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
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1.13. Turklāt trīs aģentūru pilnvaras 2021. gadā tika grozītas, tostarp divos gadījumos tika 
mainīts nosaukums: 

o Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (“EIT”), kas iepriekš darbojās ar tādu pašu 
nosaukumu; 

o Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra (EUSPA), kas iepriekš darbojās kā 
Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūra (GSA); 

o Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO), kuru 2022. gadā aizstāja Eiropas Savienības 
Patvēruma aģentūra (EUAA). 

1.14. Turklāt piecu izpildaģentūru pilnvaras 2021. gadā tika atjaunotas, tostarp četros 
gadījumos tika mainīts nosaukums: 

o Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA), kas iepriekš darbojās kā 
Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA); 

o Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru (EACEA), kas iepriekš darbojās kā Izglītības, 
audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA); 

o Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūra (EISMEA), kas iepriekš darbojās kā 
Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME); 

o Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA), kas iepriekš darbojās ar tādu pašu 
nosaukumu; 

o Eiropas Pētniecības izpildaģentūra (REA), kas iepriekš darbojās kā Pētniecības 
izpildaģentūra (REA). 
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1.1. attēls. Aģentūru skaita izmaiņu hronoloģisks pārskats 

 
Piezīme. Attēlā minētais gads attiecas uz gadu, kad stājās spēkā aģentūras (vai tās priekšteces) izveides 
akts. 

Avots: ERP. 

1 aģentūra1958

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

ESA

Cedefop, Eurofond

EVA, ETF

EMA, EMCDDA
CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA

EASA, EFSA, EMSA, Eurojust
EISMEA

ECDC, ENISA, ERA, EUSPA, Frontex
CEPOL, EFCA, Chafea

ECHA, EIGE, CINEA, EACEA
FRA, REA

EIT, ERCEA
ACER, BEREC birojs, Eiropols

EASO, EBI, EAAPI, EVTI
eu-LISA

VNV

EPPO

ELA

HaDEA

Citas struktūras
Decentralizētās aģentūras
Izpildaģentūras
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1.15. Tagad, kad Chafea vairs nepastāv, visas Komisijas izpildaģentūras atrodas Briselē. 
Decentralizētās aģentūras un citas struktūras ir izvietotas visā Eiropas Savienībā dažādās 
dalībvalstīs, kā parādīts 1.2. attēlā. Par to atrašanās vietu lemj Padome vai Padome kopā ar 
Eiropas Parlamentu.  

1.2. attēls. Aģentūru atrašanās vieta dalībvalstīs 

 
Piezīme. Lai uzreiz piekļūtu atsevišķajai ticamības deklarācijai par aģentūru, izmantojiet diagrammā 
dotās saites. 

Avots: ERP. 

1.16. Kā parādīts 1.3. attēlā, ES aģentūras darbojas daudzās dažādās jomās, sadarbojoties 
ar Komisijas ģenerāldirektorātiem un ņemot vērā to norādījumus. 

Dānija 
EVA 

Zviedrija 
ECDC 

Lietuva 
EIGE 

Latvija 
BEREC birojs 

Somija 
ECHA 

Igaunija 
eu-LISA 

Polija 
Frontex 

Čehija 
EUSPA 
Austrija 
FRA 

Slovākija 
ELA 
Ungārija 
CEPOL, EIT 

Rumānija 
– 

Bulgārija 
– 

Kipra 
– 

Spānija 
EFCA, EUIPO, 

EU-OSHA 

Itālija 
EFSA, ETF 

Slovēnija 
ACER 

Malta 
EASO 

Horvātija 
– 

Grieķija 
Cedefop, 

ENISA 

Vācija 
EASA, EAAPI 

Nīderlande 
EMA, Eurojust, 

Eiropols 
Īrija 

Eurofound 

Beļģija 
EACEA, EISMEA, 

ERCEA, CINEA, 
REA, VNV, 

HaDEA 
Luksemburga 

Cdt, Chafea, 
EPPO, ESA 

Francija 
CPVO, EBI,  
ERA, ESMA 

Portugāle 
EMCDDA,  

EMSA 
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1.3. attēls. ES aģentūras aptver plašu tematu klāstu 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas sniegto informāciju. 

Partnerģener
āldirektorāts Aģentūra

DGT ĢD

MARE ĢD

ENER ĢD

ENV ĢD

CLIMA ĢD

SANTE ĢD

CONNECT ĢD

ECHO ĢD

HOME ĢD

RTD ĢD

GROW ĢD

EAC ĢD

DEFIS ĢD

AGRI ĢD

MOVE ĢD

JUST ĢD

EMPL ĢD

FISMA ĢD

CdT
EFCA
ACER
ESA-EURATOM
EVA
CPVO
ECDC
EFSA
EMA
EISMEA
ECHA
BEREC birojs
ENISA
CINEA
EACEA
CEPOL
EASO
EMCDDA
eu-LISA
Eiropols
Frontex
HaDEA
REA
ERCEA
Chafea
EUIPO
EIT
EUSPA
EASA
EMSA
ERA
EIGE
EPPO
Eurojust
FRA
Cedefop
ELA
ETF
EU-OSHA
Eurofound
EBI
EAAPI
EVTI
VNV

11 10 9 9 7 6 5 5 5 4 4 4 3
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Aģentūras finansē no dažādiem avotiem atbilstoši dažādām 
DFS kategorijām 

1.17. Kopējais 2021. gada budžets visām aģentūrām, izņemot VNV, bija 4,1 miljards EUR 
(2020. gadā – 3,7 miljardi EUR). Tas atbilst 2,5 % no ES vispārējā budžeta 2021. gadam 
(2020. gadā – 2,3 %), kā parādīts 1.4. attēlā. 

1.18. VNV 2021. gada budžets bija 9,7 miljardi EUR (2020. gadā – 8,1 miljards EUR). To 
veido banku iemaksas, kas paredzētas vienotā noregulējuma fonda izveidei (9,6 miljardi EUR) 
un VNV administratīvo izdevumu finansēšanai 119 miljoni EUR). 

1.19. Decentralizēto aģentūru un citu struktūru budžets sedz personāla, administratīvos 
un pamatdarbības izdevumus. Izpildaģentūras īsteno programmas, ko finansē no Komisijas 
budžeta. Pašu izpildaģentūru budžeti 2021. gadā bija 326 miljoni EUR (2020. gadā: 
273 miljoni EUR), un tie sedz tikai pašu personāla un administratīvos izdevumus. Summa 
(maksājumu apropriācijas), ko izpildaģentūras 2021. gadā iztērēja programmu īstenošanai 
Komisijas vārdā, bija 13,1 miljards EUR (2020. gadā: 14,9 miljardi EUR). 
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1.4. attēls. Aģentūru finansējuma avoti 2021. gadā 

 
Avots: Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projekts; Eiropas Savienības galīgie 
2021. gada pārskati un izpildaģentūru gada darbības pārskati par 2021. gadu, ERP apkopojums. 

1.20. Lielākā daļa aģentūru, ieskaitot visas izpildaģentūras, gandrīz pilnībā tiek finansētas 
no ES vispārējā budžeta. Pārējās finansējumu daļēji vai pilnībā iegūst no nodevām un maksām, 
ko maksā nozares, un no to valstu tiešajām iemaksām, kuras piedalās šo aģentūru darbībās. 
Aģentūru budžeta sadalījums atbilstoši ieņēmumu avotam ir redzams 1.5. attēlā. 

mljrd. EUR

168,0
ES vispārējais budžets

13,1
Izpildaģentūru
pamatdarbības 

budžets

2,8
ES (Komisijas) 
subsīdijas/iemaksas

0,9
Valsts uzraudzības 
iestāžu nodevas, 
maksas un iemaksas

9,7

VNV budžets 
kopā

0,4
Pārējie 
ieņēmumi

0,04
Piešķirtie 

ieņēmumi

Aģentūru budžets kopā:

13,8

8 % 
no ES budžeta

14 % 
no ES iestāžu un struktūru 

administratīvajiem 
izdevumiem

4,1
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1.5. attēls. Aģentūru 2021. gada budžets atbilstoši ieņēmumu avotam 

 
* EUSPA 2021. gada pārskatos galīgais budžets ir 44,1 miljons EUR, savukārt faktiskie ieņēmumi 
sasniedza 1,8 miljardus EUR. Šī starpība ir skaidrojama ar pamatdarbībām, kuras finansē no piešķirtajiem 
ieņēmumiem, kas iekļauti apstiprinātajā budžetā kā atgādinājums. 

Piezīme. Neietver citus dažādus ieņēmumus vai budžeta rezerves. 

Avots: aģentūru 2021. gada galīgie pārskati, ERP apkopojums. 

Aģentūru 
sarindojums atkarībā 
no kopējo ieņēmumu 
lieluma (miljoni EUR)

Iemaksas no 
ES vispārējā budžeta

≈ 2769

Ieņēmumi, ko 
Komisija piešķīrusi 
deleģētiem 
uzdevumiem 

≈ 42

Valsts uzraudzības 
iestāžu nodevas, 
maksas un iemaksas 

≈ 957

Kredītiestāžu 
iemaksas vienotajā 
noregulējuma fondā 
un VNV 

≈ 9693

Finansētas
no EU budžeta 

Daļēji
pašfinansējošas

Pilnībā
pašfinansējošas

Frontex499,6

EIT397,9

eu-LISA263,9

Eiropols174,4
ECDC166,0
EASO142,1
EFSA117,1
EMSA105,3
REA88,5
EVA58,8
ERCEA55,4
EACEA53,7
CINEA45,3
EISMEA45,2
EUSPA*44,1
Eurojust43,8
HaDEA27,0
EPPO26,3
FRA24,7
ELA22,4
ENISA22,2
EFCA21,6
Eurofound21,6
ETF21,0
EMCDDA18,2
Cedefop18,0
EU-OSHA15,6
Chafea11,1
CEPOL9,8
EIGE8,7
BEREC birojs7,3
ESA0,2

EMA376,6
EASA148,7
ECHA108,3
EVTI58,0
EBI48,2
ERA30,2
ACER23,0
EAAPI20,3

VNV9693,3

EUIPO312,4
CdT48,4
CPVO18,9
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1.21. Aģentūru 2021. gada budžets ir parādīts 1.6. attēlā. Tie iedalīti atbilstoši izdevumu 
veidam (I sadaļa ir personāla izdevumi, II sadaļa ir administratīvie izdevumi un III sadaļa ir 
pamatdarbības izdevumi kopā ar visām citām izmantotajām sadaļām), nevis atbilstoši darbībai. 
Lielākā daļa aģentūru neīsteno lielas pamatdarbības izdevumu programmas, bet gan 
nodarbojas ar tehniska, zinātniska vai regulatīva rakstura uzdevumiem. Tāpēc lielāko daļu 
aģentūru budžetu veido personāla un administratīvie izdevumi. Kopumā aģentūru personāla 
un administratīvie budžeti veido aptuveni 14 % no kopējām maksājumu apropriācijām, kas 
pieejamas daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 7. izdevumu kategorijā “Eiropas publiskā 
pārvalde”. Salīdzinājumam šis īpatsvars bija 47 % Komisijā, 18 % Parlamentā, 9 % EĀDD un 5 % 
Padomē. 
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1.6. attēls. Aģentūru 2021. gada izdevumi pa budžeta sadaļām 

 
* EUSPA 2021. gada pārskatos galīgais budžets ir 44,1 miljons EUR, savukārt faktiskie ieņēmumi 
sasniedza 1,8 miljardus EUR. Šī starpība ir skaidrojama ar pamatdarbībām, kuras finansē no piešķirtajiem 
ieņēmumiem, kas iekļauti apstiprinātajā budžetā kā atgādinājums. 

** VNV skaitliskie dati ir sadalīti divās daļās: I daļa ir 119 miljoni EUR Valdes administrācijai un II daļa ir 
9574 miljoni EUR Fondam. Tie neietver rezervi. 

Avots: aģentūru 2021. gada galīgie pārskati, ERP apkopojums. 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

CINEA
ERCEA
EISMEA
REA
HaDEA
EACEA
ETF
ERA
Chafea
EAAPI
ECHA
Eurofound
EVTI
EBI
EUSPA*
Cedefop
EMCDDA
Eiropols
FRA
Eurojust
BEREC birojs
CdT
ACER
EASA
EVA
CEPOL
ENISA
EFSA
EIGE
EU-OSHA
CPVO
EFCA
EMA
EPPO
ELA
EMSA
EASO
EUIPO
ECDC
Frontex
eu-LISA
ESA
EIT
VNV**

45,3
55,4

45,2
88,5

27,0
53,7

21,0
30,9

11,1
32,8

111,1
21,8

58,7
49,1
44,1

18,5
19,0

178,3
24,9

43,8
7,3

53,0
23,6

203,8
64,9

9,8
23,5

120,2
8,7
16,1
19,3
21,6

379,2
26,3
22,4

105,8
152,7

534,1
168,1

535,2
267,7

0,2
397,9

9693,3

I sadaļa
(personāla 
izmaksas)

II sadaļa
(administratīvie 
izdevumi)

III sadaļa
un citas
(pamatdarbības 
izdevumi)

Budžets kopā (miljoni EUR)
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1.22. Darbinieku skaits katrā aģentūrā 2021. gada beigās parādīts 1.7. attēlā. Kopumā 
aģentūrās strādāja 14 431 darbinieks (2020. gadā: 12 881 darbinieks). Šis skaitlis atbilst 
faktiskajam amata vietu skaitam, ko 2021. gada 31. decembrī ieņēma pastāvīgie ierēdņi, 
pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki, kā arī norīkotie valsts eksperti. Pamatojoties uz 
ES vispārējā budžetā apstiprinātajiem štatu sarakstiem, aptuveni 17 % no visiem 
ES darbiniekiem strādā aģentūrās. Komisijā strādā 50 % ES darbinieku, Parlamentā – 14 %, 
Padomē – 6 %, bet EĀDD – 4 %. 

1.7. attēls. Darbinieku skaits katrā aģentūrā 2021. gada beigās 

 
Avots: ERP apkopojums. 

Citas struktūras

Decentralizētās aģentūras
Izpildaģentūras

Frontex
EUIPO
Eiropols
EMA
REA
EASA
ECHA
EFSA
ERCEA
CINEA
EACEA
EASO
VNV
EISMEA
HaDEA
ECDC
eu-LISA
EVTI
EMSA
Eurojust
EUSPA
EVA
EBI
CdT
ERA
EAAPI
ETF
EPPO
EMCDDA
Cedefop
ACER
ENISA
FRA
Eurofound
CEPOL
ELA
EFCA
Chafea
EU-OSHA
EIT
CPVO
BEREC birojs
EIGE
ESA

1554
1166

979
878

866
729

575
516

500
474

454
423

399
370

324
311
310
308

273
254

242
230
222

205
188
187

130
122

110
108
106
106

101
96
95
84
80
76

64
64

49
45
42

16

Aģentūru 
darbinieki kā 

procentuālā daļa 
no visu 

ES darbinieku 
skaita 2021. gadā:

17 %
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1.23. Līdzekļi no ES vispārējā budžeta 2,8 miljardu EUR apmērā tiek piešķirti saskaņā ar 
DFS kategorijām, kā parādīts 1.8. attēlā. 

1.8. attēls. Aģentūru finansējums atbilstoši ES vispārējā budžeta 
DFS kategorijai 

 
* ECHA galvenokārt tiek finansēta no DFS 1. kategorijas, bet mazākā mērā arī no DFS 3. kategorijas. 

Avots: aģentūru 2021. gada galīgie pārskati, ERP apkopojums. 

Budžeta un tā izpildes apstiprināšanas procedūras ir līdzīgas 
visām aģentūrām, izņemot EUIPO, CPVO un VNV 

1.24. Lielākajai daļai decentralizēto aģentūru un citu struktūru, kā arī visām Komisijas 
izpildaģentūrām ikgadējās budžeta un tā izpildes apstiprināšanas procedūras ir Eiropas 
Parlamenta un Padomes pārziņā. Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras laika grafiks ir 
parādīts 1.9. attēlā. 

(miljoni EUR)

2769,6

1025,7 576,2 66,4 905,7 195,4 0,2

DFS 1.
kategorija

Vienotais tirgus, 
inovācija un digitālā 

joma

DFS 2.
kategorija

Kohēzija, 
noturība un 

vērtības

DFS 3.
kategorija

Dabas resursi un 
vide

DFS 4.
kategorija

Migrācija 
un robežu 
pārvaldība

DFS 5.
kategorija

Drošība 
un aizsardzība

DFS 7.
kategorija

Eiropas publiskā 
pārvalde

ACER
BEREC birojs

EASA
EBI

ECHA*
EAAPI 

EIT
EMSA
ENISA

ERA
EVTI

EUSPA
Chafea
HaDEA
EISMEA
ERCEA
CINEA

REA

Cedefop
ECDC
EFSA
EIGE
EMA
ETF

EU-OSHA
Eurofound

Eurojust
FRA

EPPO
ELA

EACEA

EVA
EFCA

EASO
eu-LISA
Frontex

CEPOL
EMCDDA
Eiropols

ESA
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1.9. attēls. Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra vairākumam 
aģentūru 

 
Avots: ERP. 

1.25. Tomēr divām decentralizētajām aģentūrām, kas sevi pilnībā finansē pašas (CPVO un 
EUIPO), budžeta un budžeta izpildes procedūras administrē attiecīgi Administratīvā padome vai 
Budžeta komiteja, nevis Eiropas Parlaments un Padome8. Līdzīgi ir ar VNV, kur ikgadējā 
budžeta un tā izpildes apstiprināšanas procedūra ir uzticēta vienīgi Valdei. 

ES aģentūru tīkls veicina aģentūru sadarbību un saziņu ar 
ieinteresētajām personām 

1.26. Aģentūras izveidoja ES aģentūru tīklu (EUAN) kā savstarpējas sadarbības platformu, 
lai pastiprinātu aģentūru pamanāmību, apzinātu un veicinātu iespējamu efektivitātes 
pieaugumu, kā arī lai veicinātu darbības ar skaidru Eiropas pievienoto vērtību. EUAN atzīst 
vajadzību aģentūrām saskaņotāk sazināties ar ieinteresētajām personām un plašu sabiedrību 
par kopējiem problēmjautājumiem, un tas ir centrālais kontaktpunkts informācijas vākšanai un 
izplatīšanai visām aģentūrām. EUAN 2015. gadā apstiprināja savu pirmo daudzgadu stratēģiju, 
kura ietver prioritātes, ko īsteno gada darba programmās, norādot tās darbības un mērķus. 

                                                             
8 Apskats 01/2014 “Nepilnības, pārklāšanās un problēmas: ES pārskatatbildības un publiskā 

sektora revīzijas pasākumu vispārējā stāvokļa apskats”, 84. punkts. 

Līdz n+1 gada 
1. jūlijam

aģentūras pieņem 
savus galīgos 

pārskatus

No n+1 gada decembra 
līdz n+2 gada janvāra 

beigām
EP Budžeta kontroles komiteja 
un Padomes Budžeta komiteja 

uzklausa ES aģentūru 
direktorus

Līdz n+2 gada marta 
beigām

EP plenārsēdē notiek 
ziņojuma pieņemšana, 

un EP izlemj, vai 
apstiprināt budžeta 

izpildi vai atlikt 
apstiprināšanu

Līdz n+1 gada 
15. novembrim 

ERP nosūta ikgadējo ziņojumu 
par ES aģentūrām, tostarp 

ticamības deklarāciju, EP un 
Padomei

Līdz n+2 gada februāra 
vidum  

Padome pieņem ieteikumus 
par izpildes apstiprināšanu 

un nosūta tos EP

Līdz n+1 gada 
1. martam 

aģentūras nosūta 
savus provizoriskos 

pārskatus ERP

Līdz n+1 gada 
1. jūnijam 

ERP pieņem aģentūru 
sākotnējos 

apsvērumus

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR14_01/QJ0214776LVC.pdf
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EUAN 2020. gadā apstiprināja savu otro daudzgadu stratēģiju 2021.–2027. gadam9, kas ietver 
Komisijas politisko un stratēģisko virzību divos jaunos stratēģiskos pīlāros:  

o EUAN kā administratīvās izcilības paraugs; 

o EUAN kā labi iedibināts iestāžu partneris. 

1.27. Katru gadu rotācijas kārtībā EUAN vada cita aģentūra, un divas reizes gadā notiek 
plenārsēdes, ko koordinē Kopīgais atbalsta birojs. EUAN ir desmit tematiskie apakštīkli 
(sk. 1.10. attēlu). Tie var arī sadarboties ar citām ES iestādēm, kuras pašas var būt apakštīklu 
dalībnieces. ERP aktīvi piedalās dažās no šīm plenārsēdēm un apakštīklu sanāksmēm, daloties 
ar labu praksi un sniedzot informāciju par revīzijas procesiem un rezultātiem. 

1.10. attēls. EUAN Kopīgais atbalsta birojs un apakštīkli 

 
Avots: EUAN. 

1.28. EUAN darba un abu daudzgadu stratēģiju pamatā ir pakalpojumu, zināšanu un 
pieredzes apmaiņas aspekts. Daži sadarbības piemēri ietver pakalpojumu apmaiņu saistībā ar 
negadījumu seku novēršanu, grāmatvedību, kopīgu iepirkumu, Covid-19 jautājumiem un datu 
aizsardzību. 

  

                                                             
9 ES aģentūru tīkla stratēģija 2021.–2027. gadam, Brisele, 2020. gada 9. novembris. 

EUAN
Kopīgais atbalsta 

birojs

Snieguma
attīstības tīklsZaļināšanas tīkls

Aģentūru iepirkuma
speciālistu tīkls

Komunikācijas un 
informācijas
tīkla vadītāji

ES Zinātnisko 
padomdevēju
aģentūru tīkls

Informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju
padomdevēja komiteja

Aģentūru grāmatvežu
sadarbības tīkls

Aģentūru apelāciju
tiesvedību tīkls

Eiropas aģentūras, kuras
saņem maksas

Aģentūru juridiskais
tīkls

https://euagencies.eu/sites/default/files/euan_strategy_2021-2027.pdf
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Mūsu revīzija 

Mēs sagatavojam ticamības deklarāciju par katru aģentūru 

1.29. Kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantā, mēs revidējām: 

o visu 44 aģentūru pārskatus, kuros ietilpst finanšu pārskati (t. i., bilance, finanšu darbības 
rezultātu pārskats, naudas plūsmas pārskats, pārskats par izmaiņām neto aktīvos un 
kopsavilkums par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citi skaidrojumi), kā arī 
ziņojumi par budžeta izpildi (kuros apkopo visas budžeta operācijas un skaidrojumus) par 
2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

o šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

1.30. Pamatojoties uz mūsu veikto revīziju rezultātiem, mēs sniedzam Eiropas 
Parlamentam un Padomei vai citām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm (sk. 1.24. punktu) 
vienu ticamības deklarāciju par katras aģentūras pārskatu ticamību un pārskatiem pakārtoto 
darījumu likumību un pareizību. Atbilstīgos gadījumos mēs papildinām ticamības deklarāciju ar 
nozīmīgiem revīzijas apsvērumiem. 

1.31. ERP arī veic revīzijas, publicē īpašos ziņojumus un sniedz atzinumus par konkrētām 
tēmām. Daži no tiem attiecas uz ES aģentūrām. Sarakstu ar ERP īpašajiem revīzijas ziņojumiem, 
kas attiecas uz aģentūrām un kas izdoti no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam, 
skatīt 2.12. attēlā. 

Mūsu revīzijas pieeja pamatojas uz galveno risku novērtējumu 

1.32. Mūsu revīzija ir paredzēta, lai novērstu apzinātos galvenos riskus, pamatojoties uz 
iepriekšējo gadu revīzijas rezultātiem. 2021. finanšu gada revīzija tika veikta, ņemot vērā mūsu 
riska novērtējumu, kas īsumā izklāstīts 1.11. attēlā. 
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1.11. attēls. Galveno risku novērtējums 

 
Avots: ERP. 

Aģentūru 
pārskatu 
ticamība 

Aģentūru pārskatus sagatavo, piemērojot grāmatvedības 
noteikumus, ko pieņēmis Komisijas grāmatvedis. Tie balstās uz 
starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem. 
Iepriekš aģentūru pārskatos mēs esam konstatējuši dažas būtiskas 
kļūdas.

Ieņēmumu 
likumība un 
pareizība 

Ieņēmumu likumības un pareizības kopējais risks ir zems.
Dažas no aģentūrām daļēji vai pilnībā sevi finansē pašas. Šajos 
gadījumos pakalpojumu maksu prasīšanu un iekasēšanu un citas 
ieņēmumu iemaksas reglamentē īpaši noteikumi. Riska līmenis 
attiecībā uz ieņēmumu pareizību šajās aģentūrās ir vidējs. 

Maksājumu 
likumība un 
pareizība 
(izdevumi)
Risks kopumā ir 
vidējs, taču 
vērojamas atšķirības

I sadaļa “Personāla izdevumi”
Algas galvenokārt pārvalda Komisijas Atalgojuma un 
individuālo tiesību birojs, kuru ERP regulāri revidē.

II sadaļa “Administratīvie izdevumi”
Aģentūras ne vienmēr spēj sekmīgi nodrošināt apmierinošu 
pārredzamības un ieguldīto līdzekļu atdeves līmeni iepirkumos 
ar sarežģītiem iepirkuma noteikumiem un procedūrām.

III sadaļa “Pamatdarbības izdevumi”
Riska līmenis attiecībā uz pamatdarbības izdevumiem 
aģentūrās ir atšķirīgs, un var būt diapazonā no zema līdz 
augstam. Tas atkarīgs no katras aģentūras konkrētā 
pamatdarbības izdevumu veida. Parasti risks ir līdzīgs riskam 
II sadaļā, taču summas ir lielākas.

Pareizas 
finanšu 
pārvaldības 
risks 

Lielākā daļa mūsu konstatēto problēmu attiecās uz publiskā 
iepirkuma procedūrām, kuras nenodrošināja labāko iespējamo 
ieguldītās naudas atdevi.

Budžeta 
pārvaldība 

Iepriekšējās revīzijās tika konstatētas augsts to apropriāciju 
pārnesumu līmenis, par kurām bija uzņemtas saistības. Tomēr 
pārnesumus parasti pamatoja darbību daudzgadu raksturs vai 
faktori
ārpus aģentūru kontroles. 

AUGSTS risks

VIDĒJS risks

ZEMS risks
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Citi riski 

1.33. Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi mūsu darbu: daudzos gadījumos ceļošanas 
ierobežojumi un attālināts darbs liedza veikt pārbaudes uz vietas, kas ļautu iegūt dokumentu 
oriģinālus un klātienē intervēt aģentūru darbiniekus. Tāpēc lielākā daļa mūsu darba bija 
dokumentārās pārbaudes un attālinātas intervijas. Lai gan apstākļos, kad nav veiktas 
pārbaudes uz vietas, var pieaugt kļūdu neatklāšanas risks, tomēr no aģentūrām iegūtie 
pierādījumi ļāva mums pabeigt darbu un izdarīt jēgpilnus secinājumus. 

Mēs izmantojam citu revidentu darbu 

1.34. Attiecīgā gadījumā, lai atbalstītu mūsu darbu pie aģentūrām, izmantojam citu 
revidentu darbu. Mēs to sevišķi darām, strādājot pie ES pārskatu ticamības. 34 decentralizēto 
aģentūru un citu struktūru – izņemot CPVO, EUIPO un ESA – finanšu pārskatus revidē ārējās 
revīzijas uzņēmumi. Saskaņā ar revīzijas standartiem mēs izmantojam šo revīziju rezultātus pēc 
tam, kad ņemta vērā revidentu neatkarība un objektivitāte un profesionālā kompetence un 
pārbaudīts viņu darba apjoms un kvalitāte. Tomēr visi šajā ziņojumā iekļautie revīzijas atzinumi 
ir mūsu atzinumi, un mēs par tiem uzņemamies pilnu atbildību. 

Ja rodas aizdomas par krāpšanu, mēs par šādiem gadījumiem 
ziņojam attiecīgajām ES struktūrām – OLAF un EPPO 

1.35. Mēs sadarbojamies ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF) jautājumos, kas 
saistīti ar aizdomām par krāpšanu un citām nelikumīgām darbībām, kuras ietekmē ES finanšu 
intereses, un ar EPPO jautājumos, kas saistīti ar aizdomām par noziegumiem pret ES finanšu 
interesēm. Mēs arī paziņojam OLAF vai EPPO par revīzijas darba gaitā konstatētām aizdomām, 
kaut arī mūsu revīzijas nav īpaši plānotas krāpšanas konstatēšanai. 
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Revīzijas procedūru digitalizācija Eiropas Revīzijas palātā 
turpinās 

1.36. Digitalizācija var uzlabot revīziju efektivitāti un lietderību. To var panākt, aizstājot 
revīzijas pārbaudes, kuras pamatā ir statistiskā izlase, ar revīzijas pārbaudēm, kuru pamatā ir 
veselas datu kopas. Tas ļauj revidentiem koncentrēt uzmanību uz potenciāli problemātiskiem 
gadījumiem, kurus visas datu kopas automatizētās pārbaudes identificē kā izņēmumus. Turklāt 
revidenti var pārbaudīt paziņotās informācijas ticamību, izmantojot datu analītiku, tostarp 
pārbaudot modeļus un tendences un identificējot neparastus darījumus. 1.12. attēlā ir 
parādītas digitālās revīzijas galvenās priekšrocības ES kontekstā. Īstermiņā galvenais ieguvums 
ir lielāka pārliecība, bet ilgākā perspektīvā pastāv arī iespēja ietaupīt laiku, tiklīdz ir panākti 
apjomradīti ietaupījumi. Tomēr sākotnēji revīzijas procedūru digitalizācijai parasti ir vajadzīgs 
ievērojams laiks. 

1.12. attēls. Digitālo revīzijas procedūru galvenie ieguvumi 

 
Avots: ERP. 

1.37. Lai gan digitālās revīzijas metodes, ja tās tiek īstenotas plašā mērogā, var radīt 
ievērojamus ietaupījumus, tām joprojām ir nepieciešama revidentu veikta papildu analīze. 
Revīzija ietver ievērojamu profesionālu vērtējumu. To var veicināt ar tehnoloģijām, bet tas 
vienmēr ir atkarīgs no revidenta zināšanām un pieredzes. Turklāt daudzas revīzijas procedūras 
nevar automatizēt, vismaz pilnībā, ņemot vērā to raksturu un veidu, kādā tiek izveidotas 
revidējamo vienību informācijas sistēmas. 

Standartizējot un automatizējot salīdzinoši vienkāršas revīzijas procedūras, tiek 
novērstas cilvēka izraisītas kļūdas

Revidenti koncentrējas uz sarežģītākām analītiskām revīzijas 
procedūrām

Lielāks apstrādes ātrums un iespējamais laika ietaupījums, ņemot 
vērā apjomradītus ietaupījumus

Lielāka pārliecība vadībai un ieinteresētajām personām, izmantojot visas 
datu kopas pārbaudes

Mazāk traucējošs revīzijas process, kas turpinās visu gadu un reāllaikā

Lielāka pārredzamība un pārskatatbildība par ES līdzekļu izlietojumu

Revidenta ieguvumi

Revidētās vienības
ieguvumi

Iedzīvotāju
ieguvumi
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1.38. Kā minēts iepriekšējo gadu ziņojumos10, ERP ir sapratusi, ka ES aģentūru ikgadējā 
revīzija ir iespēja pārbaudīt automatizēto revīzijas procedūru potenciālu. Aģentūru revīziju 
veido apmēram 200 revīzijas procedūras, kas aptver tādas jomas kā maksājumi, algas, 
iepirkums, budžets, darbā pieņemšana un gada pārskati. No tām, kā redzams 1.1. tabulā, esam 
vismaz daļēji automatizējuši aptuveni desmito daļu. Mēs paplašinājām ar algām un datu izguvi 
saistīto procedūru izmantošanu visās aģentūrās. Mūsu veiktās saistību un maksājumu 
likumības un pareizības, kā arī gada pārskatu ticamības pārbaudes joprojām attiecās tikai uz 
ES izpildaģentūrām, jo tām bija pietiekami līdzīga IT vide. 

1.1. tabula. Mūsu izmantoto digitālo revīzijas procedūru apkopojums 

Digitālās revīzijas 
procedūras Attīstība 2021. gadā Aptvertās aģentūras 

Sešas digitālās revīzijas 
procedūras saistību un 
maksājumu likumības un 
pareizības pārbaudīšanai, 
pamatojoties uz visu datu 
kopu. 

Tāds pats tvērums kā 
iepriekšējā gadā Tikai izpildaģentūras 

Desmit analītiskās 
procedūras attiecībā uz 
algām. 

Tvērums paplašināts, 
iekļaujot decentralizētās 
aģentūras un citas 
struktūras 

Visas ES aģentūras 

Piecas digitālās revīzijas 
procedūras gada pārskatu 
ticamības jomā. 

Uzlabotas revīzijas 
pārbaudes nolūkā samazināt 
to izņēmumu skaitu, kas 
galvenokārt saistīti ar 
izmēģinājuma bilances 
saskaņošanu un attiecīgo 
kartēšanu. 

Tikai izpildaģentūras 

Automatizēti izguves procesi 
informācijas izgūšanai no 
revidējamo vienību finanšu 
informācijas sistēmām. 

Tvērums paplašināts, 
iekļaujot decentralizētās 
aģentūras un citas 
struktūras 

Visas ES aģentūras  

Avots: ERP. 

                                                             
10 Gada ziņojums par ES aģentūrām attiecībā uz 2019. finanšu gadu, 3.34.–2.41. punkts. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_LV.pdf
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1.39. Ieviestās automatizētās procedūras ir sekmīgi devušas turpmāk minētos rezultātus. 

o Digitalizētas revīzijas procedūras attiecībā uz saistību, maksājumu un algu likumības un 
pareizības revīziju, kā arī pārskatu ticamību, ļāva veikt pilnas datu kopas pārbaudes ļoti 
īsā laikā. Šīs automatizētās procedūras ir palīdzējušas uzlabot ticamības līmeni, kā arī 
revīzijas kvalitāti un efektivitāti. 

o Automatizētas analītiskās procedūras revidentiem nodrošināja interaktīvu rīku, ar kuru 
noteikt modeļus un tendences un izmeklētu neparastus darījumus. Sistēma automātiski 
izveido grafiskus ziņojumus, kas ļauj revidentiem redzēt šādus modeļus un apsvērt, vai ir 
vajadzīga pakārtoto datu turpmāka pārbaude. 

o Automatizētās procedūras mums ir ļāvušas atklāt kļūdas provizorisko gada pārskatu 
izklāstā un atzīmēt tās labošanai pirms galīgo gada pārskatu iesniegšanas. 

o Revidentu vajadzībām automātiski ir organizēta liela apjoma atbalsta dokumentācijas 
automātiska izgūšana, tādējādi ietaupot ievērojamu laiku un pūles. 

1.40. Mēs plānojam izpētīt iespējas paplašināt digitālo revīzijas metožu izmantošanu citās 
jomās un visās aģentūrās. Tomēr šajā ziņā mēs saskaramies ar nopietniem šķēršļiem, jo, kā 
redzams 1.13. attēlā, joprojām pastāv trūkumi standartizētu IT rīku izmantošanā, jo īpaši 
attiecībā uz decentralizētajām aģentūrām. Turklāt, lai gan dažām aģentūrām ir vienas un tās 
pašas IT sistēmas, mēs esam konstatējuši neatbilstības attiecībā uz to, kā tās izmanto dažas no 
šo rīku funkcijām. Šis konsekvences trūkums ir vēl viens faktors, kas kavē iespējas paplašināt 
digitālo revīzijas procedūru izmantošanu. 
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1.13. attēls. Saglabājas trūkumi standartizētu IT rīku izmantošanā, jo 
īpaši decentralizētajās aģentūrās 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz aģentūru sniegto informāciju. 

1.41. 2022. gadā mēs sākam izmēģinājuma projektu, lai digitalizētu ES aģentūru publiskā 
iepirkuma revīzijas aspektus. Projekta pamatā ir e-iepirkumu programma, ko Komisija uzsāka 
2017. gada maijā. E-iepirkums pašlaik tiek izstrādāts, bet galu galā tas tiks īstenots visos 
Komisijas dienestos un citās ES iestādēs un struktūrās (tostarp ES aģentūrās). Tas aptvers visu 
iepirkuma procesu “no viena gala līdz galam”, un tas ir paredzēts kā pilnībā integrēts, 
automatizēts un bezpapīra risinājums. Mēs arī cieši vērojam norises, kas saistītas ar SUMMA – 
jaunas grāmatvedības, finanšu un budžeta plānošanas sistēmas – izstrādi un ieviešanu, lai līdz 
2025. gadam aizstātu pašreizējo korporatīvo finanšu platformu ABAC. 2022. gadā trīs 
ES aģentūras – CINEA, ERA un Eurojust – izmēģinājuma kārtā bija ieviesušas SUMMA.

E-iepirkums

Finanšu, grāmatvedības un ziņošanas rīki

Decentralizētās aģentūras un 
citas struktūras (kopā 37)

Izpildaģentūras 
(kopā 6)

e-sagatavošana

e-pieprasījums

e-iesniegšana

e-novērtējums

ABAC aktīvi

ABAC datu noliktava 
(komercizpēte)

19 %

ABAC darbplūsma

16 %

95 %

5 %

70 %

84 %

86 %

100 %

67 %

83 %

33 %

83 %

100 %

100 %
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2. nodaļa  

Revīzijas rezultātu apkopojums 
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Ievads 
2.1. Šajā nodaļā ir sniegts apkopojums par rezultātiem, ko ERP ieguva ikgadējā aģentūru 
revīzijā par 2021. finanšu gadu, tostarp par darbu pie horizontāla temata, kas saistīts ar 
interešu konfliktu risku, kā arī par citu ERP tajā pašā gadā veikto revīzijas darbu saistībā ar 
aģentūrām. Pamatojoties uz mūsu revīzijas darbu, ierosinām aģentūrām veikt vairākas 
darbības. 
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Aģentūru ikgadējās revīzijas rezultāti 
attiecībā uz 2021. finanšu gadu ir 
kopumā pozitīvi 
2.2. Kopumā mūsu veiktajā aģentūru gada pārskatu revīzijā par 2021. gada 31. decembrī 
slēgto finanšu gadu iegūtie rezultāti bija pozitīvi (sk. 2.1. attēlu). Tomēr esam formulējuši 
apsvērumus par pārkāpumiem un nepilnībām, kas ietekmē pārskatiem pakārtotos 
maksājumus, jo īpaši saistībā ar iepirkumiem. 

2.1. attēls. 2019.–2021. gada revīzijas atzinumi par aģentūru pārskatiem, 
ieņēmumiem un maksājumiem 

 
Avots: ERP. 

Par visu aģentūru pārskatu ticamību sniegti atzinumi bez 
iebildēm 

2.3. Attiecībā uz 2021. finanšu gadu ERP sniedz revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb “tīrus” 
atzinumus) par visu 44 aģentūru pārskatiem (sk. 2.1. attēlu). 

Punkti “Apstākļu akcentējums” ir svarīgi EMA, Frontex, VNV un EIGE 
pārskatu izprašanai 

2.4. Punkti “Apstākļu akcentējums” pievērš lasītāju uzmanību jautājumiem, kas sniegti vai 
izklāstīti pārskatos un ir tik svarīgi, ka tie var būtiski ietekmēt lasītāju izpratni par pārskatiem 
vai pakārtotajiem ieņēmumiem vai maksājumiem. 2021. finanšu gadā mēs esam izmantojuši 
apstākļu akcentējuma punktus savos ziņojumos par četrām aģentūrām: EMA, Frontex, VNV un 
EIGE. 

AĢENTŪRAS

ATZINUMI

Maksājumi
Ieņēmumi
Pārskati

Bez iebildēm (“tīri”)
Ar iebildēm
Negatīvi

2019 2020 2021
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2.5. EMA pārskatos ir ietverta nozīmīga informācija par EMA bijušo telpu nomu Londonā. 
Attiecīgais nomas līgums beidzas 2039. gadā, bet tajā nav iekļauta līguma laušanas klauzula; 
tomēr ar īpašnieka piekrišanu telpas var nomāt apakšnomniekiem, tostarp ar visu pienākumu 
nodošanu. 2019. gada jūlijā EMA panāca vienošanos ar īpašnieku un arī sāka iznomāt agrākās 
telpas apakšnomniekam atbilstoši nosacījumiem, kuri atbilst primārās nomas nosacījumiem. 
Apakšnomas termiņš sakrīt ar EMA nomas beigām 2039. gada jūnijā. Tā kā EMA joprojām ir 
primārās nomas līgumslēdzēja puse, tai varētu prasīt maksāt visu saskaņā ar primārās nomas 
līgumu pienākošos summu, ja apakšnomnieks nepildīs saistības. 2021. gada 31. decembrī 
kopējā aplēstā atlikusī nomas maksa, ar nomu saistītās pakalpojumu izmaksas un īpašnieka 
apdrošināšana, kas EMA jāmaksā līdz nomas termiņa beigām, veidoja 383 miljonus EUR. 

2.6. Frontex finansē no ES budžeta un iemaksām no Šengenas zonas valstīm, kas nav 
ES dalībvalstis. Frontex pārskatos ir iekļauta informācija par to, ka to Šengenas zonas valstu 
iemaksas, kas nav ES dalībvalstis, nav pareizi aprēķinātas. Rezultātā Šengenas zonas valstis, kas 
nav ES dalībvalstis, maksāja par 2,6 miljoniem EUR mazāk, nekā tām būtu bijis jāmaksā, un šī 
summa tika kompensēta no ES budžeta. Tomēr, ņemot vērā to, ka 2021. gadā bija pārpalikums, 
tas neietekmēja 2021. gada finanšu darbības rezultātu pārskata pamatdarbības ieņēmumus. 

2.7. VNV ir pakļauta tiesvedībai, kas saistīta ar tās iemaksu iekasēšanu vienotajā 
noregulējuma fondā, kā arī tiesvedībai, kas saistīta ar uzdevumiem, kurus tā veic kā 
noregulējuma iestāde. VNV pārskatos ir sniegta informācija par administratīvajām pārsūdzībām 
un tiesvedību saistībā ar ex ante iemaksām starp dažām bankām un valstu noregulējuma 
iestādēm un VNV, kā arī citiem tiesvedības procesiem pret VNV Vispārējā tiesā un Eiropas 
Savienības Tiesā. To iespējamai ietekmei uz VNV finanšu pārskatiem par 2021. gada 
31. decembrī slēgto finanšu gadu (jo īpaši uz iespējamām saistībām, uzkrājumiem un saistībām) 
piemēro īpašu gada revīziju, kā noteikts VNM regulas 92. panta 4. punktā. 

2.8. EIGE savos pārskatos uzrādīja iespējamās saistības, kas radīsies, ja Lietuvas Augstākā 
tiesa nolems pret EIGE lietā, kas tiek izskatīta saistībā ar pagaidu darba aģentūru darbiniekiem. 
Potenciālā finansiālā ietekme tiek lēsta 22 000 EUR apmērā. 

2.9. Mēs vērsām uzmanību uz trīs aģentūru (EASO, EUSPA un VNV) sniegto informāciju par 
Krievijas agresijas kara pret Ukrainu ietekmi uz šo aģentūru darbību. Ņemot vērā pieaugošo 
pieprasījumu pēc palīdzības no dalībvalstīm, kas uzņem bēgļus no Ukrainas, EASO pieprasīja 
papildu cilvēkresursus un finanšu resursus. EUSPA darbību ietekmēja Krievijas kosmisko 
nesējraķešu Soyuz izmantošanas pārtraukšana Galileo satelītiem. VNV uzskata, ka karš 
palielināja finanšu stabilitātes riskus, jo īpaši kredītriskus saistībā ar banku riska darījumiem ar 
partneriem Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā, kā arī ar aizdevumiem vietējiem uzņēmumiem, 
kuri visvairāk pakļauti kara ietekmei. 
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Par visu aģentūru pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un 
pareizību ir sniegti atzinumi bez iebildēm 

2.10. Attiecībā uz 2021. finanšu gadu ERP sniedz revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb 
“tīrus” atzinumus) par visu aģentūru pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 
(sk. 2.1. attēlu). 

Punkts “Apstākļu akcentējums” palīdz labāk izprast VNV ieņēmumus 

2.11. Saistībā ar 2.7. punktā aprakstītajiem jautājumiem, proti, to, ka daļa no VNV 
ieņēmumiem saistībā ar ex ante iemaksām VNF tiek juridiski apstrīdēta, savā ziņojumā par VNV 
mēs izmantojām arī “apstākļu akcentējuma” punktu. Tas attiecas uz mūsu atzinumu par VNV 
ieņēmumiem, jo atkarībā no tiesvedības iznākuma VNV, iespējams, būs jāpārrēķina dažu banku 
iemaksu summas. 

Punktā “Citi jautājumi” aplūkots VNV ieņēmumiem īpaši svarīgs 
jautājums 

2.12. “Citi jautājumi” ir nozīmīgi jautājumi, kas nav aprakstīti vai uzrādīti pārskatos, bet 
kas tomēr ir svarīgi, lai izprastu pārskatus vai tiem pakārtotos ieņēmumus vai maksājumus. 

2.13. Vienotā noregulējuma mehānisma regulā nav noteikta visaptveroša un konsekventa 
kontroles sistēma, kas nodrošinātu tās informācijas ticamību, ko bankas sniedz VNV, lai 
aprēķinātu ex ante iemaksas VNF. Tomēr VNV veic informācijas konsekvences un analītiskās 
pārbaudes, kā arī dažas ex post pārbaudes banku līmenī. Vēl jāpiemin, ka VNV nevar izpaust 
sīkākas ziņas par katras bankas riska līmenim pielāgotajiem iemaksu aprēķiniem, jo tie ir 
savstarpēji saistīti un ietver konfidenciālu informāciju par citām bankām. Tas var ietekmēt šo 
aprēķinu pārredzamību. 

2.14. Mēs konstatējām, ka 2021. un 2022. gada iemaksu aprēķināšanas nolūkā VNV ir 
uzlabojusi pārredzamību attiecībā uz bankām, organizējot apspriešanās posmu. Šajā 
apspriešanā VNV paziņoja datus, kas ļāva bankām simulēt 2021. un 2022. gada ex ante iemaksu 
aprēķinu. 

Par aģentūru pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un 
pareizību ir sniegti atzinumi bez iebildēm, izņēmums ir eu-LISA 

2.15. Attiecībā uz 2021. finanšu gadu mēs sniedzām revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb 
“tīrus” atzinumus) par 43 aģentūru (no 44) gada pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un 
pareizību (sk. 2.1. attēlu). 
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2.16. Attiecībā uz eu-LISA mēs sniedzam atzinumu ar iebildēm. No revidētajiem 
28 maksājumiem seši nebija atbilstīgi (sk. 2.2. izcēlumu). Trīs no šiem maksājumiem attiecās uz 
konkrētu līgumu, ar kuru tika īstenots pamatlīgums, nenorādot sīkāku informāciju par 
prasītajiem pakalpojumiem (daudzumi un piegādes datumi), un tādējādi tas nenoteica skaidras 
juridiskas saistības. Mēs apzinājām arī citus maksājumus, kuri nebija iekļauti mūsu sākotnējā 
izlasē, bet kuri bija saistīti ar minēto līgumu un attiecībā uz kuriem konstatēta tā pati 
neatbilstība. Trīs citi neatbilstīgie maksājumi mūsu sākotnējā izlasē bija saistīti ar trim 
dažādiem konkrētiem līgumiem, kas būtiski atšķīrās no attiecīgajiem pamatlīgumiem. Kopējā 
ietekmēto izdevumu summa ir 18,11 miljoni EUR. Šī summa atbilst 6,2 % no 2021. gadā 
pieejamajām kopējām maksājumu apropriācijām. 

2.1. izcēlums 

Problēmas saistībā ar eu-LISA budžeta plānošanu un iepirkumu 

Attiecībā uz 2019. finanšu gadu mēs ziņojām par riskiem, kas saistīti ar praksi piešķirt 
līdzekļus eu-LISA, pirms tiek pieņemti tiesību akti, kuros noteiktas prasības izstrādājamām 
IT sistēmām. Mēs konstatējām, ka šie riski īstenojās: no tā izrietošais spiediens uz eu-LISA 
pēc iespējas ātrāk uzņemties saistības par līdzekļiem un tos izlietot, pirms to pieejamība 
beidzas, ir veicinājis neatbilstības iepirkuma procedūrās un līgumu īstenošanā. Šīs 
neatbilstības ietvēra informācijas trūkumu konkrētā līgumā par iegādāto pakalpojumu 
daudzumu un piegādes datumiem, kā arī izmaiņas līguma darbības jomā, ilgumā vai 
vērtībā, pārsniedzot Finanšu regulā atļauto elastību. Tā rezultātā mēs sniedzām atzinumu 
ar iebildēm par eu-LISA 2021. gada maksājumu likumību un pareizību. Jau pagājušajā gadā 
mēs sniedzām atzinumu ar iebildēm par eu-LISA 2020. gada maksājumu likumību un 
pareizību saistībā ar līdzīgām neatbilstībām līguma īstenošanā. 

 

1. veicamais pasākums 

Eu-LISA jāuzlabo iepirkuma procedūras un līgumu pārvaldība, jo īpaši attiecībā uz konkrētu 
līgumu ietvaros iegādāto pakalpojumu un preču definēšanu un līgumu darbības jomas, 
ilguma un vērtības izmaiņu ierobežošanu, lai tās atbilstu Finanšu regulā atļautajai 
elastībai. 

Eu-LISA arī jāvēršas pie Komisijas nolūkā ierosināt izmaiņas tās daudzgadu budžeta 
plānošanā, lai tā saņemtu līdzekļus sistēmu izstrādei tikai pēc tam, kad ir pieņemti tiesību 
akti (tostarp deleģētās vai īstenošanas regulas), kuros noteiktas attiecīgās prasības, un 
būtu iespējams pietiekami detalizēti precizēt projekta darbības jomu. 
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Punkts “Apstākļu akcentējums” palīdz labāk izprast Frontex maksājumus  

2.17. Frontex pārskatos ir iekļauta informācija par maksājumiem, kas 18,1 miljona EUR 
apmērā veikti 2021. gadā, īstenojot 2020. gada budžeta saistības, kuras pārnestas uz 
2021. gadu un par kurām Frontex neuzņēmās juridiskas saistības līdz 2020. gada beigām, kā 
prasīts ES Finanšu regulā. Par šo jautājumu mēs ziņojām savā 2020. gada īpašajā gada 
ziņojumā11. Kopējie maksājumi 2021. gadā bija 18 375 458 EUR. Frontex šo neatbilstību 
novērsa ar turpmākām juridiskām saistībām 2021. gada gaitā. 

Punkts “Citi jautājumi” par HaDEA maksājumiem īpaši svarīgiem 
jautājumiem 

2.18. Mēs vēršam uzmanību uz to, ka Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2021/17312 
SANTE ĢD ģenerāldirektoram tika piešķirtas pilnvaras rīkoties kā HaDEA pagaidu direktoram 
līdz brīdim, kad HaDEA iegūst darbības spēju, lai izpildītu savu budžetu. 2021. gada 19. februārī 
SANTE ĢD ģenerāldirektors šīs pilnvaras deleģēja citam SANTE ĢD ierēdnim, ieceļot viņu par 
HaDEA pagaidu direktoru. HaDEA Finanšu noteikumu 26. pantā ir atļauts deleģēt budžeta 
pilnvaras. Tomēr šo pantu nevar interpretēt kā tādu, kas ļauj deleģēt visas pagaidu direktora 
pilnvaras, jo tas būtu pretrunā Komisijas Īstenošanas lēmumam. 

Mūsu apsvērumi ir vērsti uz uzlabojamām jomām 33 aģentūrās 

2.19. Kopumā mēs formulējām 77 apsvērumus par 33 aģentūrām, lai pievērstos jomām, 
kurās vajadzīgi turpmāki uzlabojumi. Šie skaitļi ietver abus apsvērumus, kas bija pamatā 
atzinumam ar iebildēm par eu-LISA, kā arī apsvērumu, kas ietverts punktā par “citiem 
jautājumiem” attiecībā uz HaDEA. Salīdzinājumam mēs formulējām 60 apsvērumus par 
2020. finanšu gadu. Lielākā daļa apsvērumu ir saistīti ar trūkumiem pārvaldības un kontroles 
sistēmās, publiskā iepirkuma procedūrās un budžeta pārvaldībā. Joprojām galvenais nepareizu 
maksājumu cēlonis ir nepilnības publiskā iepirkuma procedūrās. 

2.20. 2.2. attēlā un 2.3. attēlā ir parādīts visā ziņojumā iekļauto dažādo apsvērumu veidu 
skaits attiecībā uz 33 aģentūrām. 

                                                             
11 Gada ziņojums par ES aģentūrām attiecībā uz 2020. finanšu gadu, 3.30.15. punkts. 

12 Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/173, ar ko izveido Eiropas Klimata, infrastruktūras 
un vides izpildaģentūru, Eiropas Veselības un digitālo izpildaģentūru, Eiropas Pētniecības 
izpildaģentūru, Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūru, Eiropas Pētniecības 
padomes izpildaģentūru un Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_LV.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
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2.2. attēls. Apsvērumu skaits katrai aģentūrai 

 
Avots: ERP. 

Iepirkuma procedūras
Tostarp tās, kas izraisa 
nepareizus maksājumus 

Darbā pieņemšana

Pārvaldības un kontroles sistēmas
(izņemot iepirkumus, pieņemšanu darbā)

Budžeta pārvaldība

Atzinums ar iebildēm / negatīvs atzinums
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2.3. attēls. Apsvērumu skaits atbilstoši izplatītiem nepilnību veidiem 

 
Avots: ERP. 

Nepilnību skaits publiskā iepirkuma procedūrās turpina pieaugt, un šīs 
nepilnības joprojām ir lielākais nepareizu maksājumu cēlonis 

2.21. Publiskā iepirkuma noteikumu mērķis ir nodrošināt godīgu konkurenci starp 
pretendentiem un panākt preču un pakalpojumu iepirkumus par vislabāko cenu, ievērojot 
pārredzamības, samērīguma, vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principus. Mēs 
revidējām iepirkumu visās 44 aģentūrās. Attiecībā uz 22 aģentūrām (ACER, BEREC birojs, CdT, 
CEPOL, CPVO, EASO, EBI, EVA, EIGE, EAAPI, EISMEA, ELA, EMA, EMSA, ENISA, EVTI, EUIPO, eu-
LISA, EU-OSHA, Eurofound, Eurojust un Frontex) mēs ziņojām par līgumiem, kuriem piemita 
dažādi trūkumi saistībā ar publisko iepirkumu (sk. 2.3. attēlu), tostarp par 2021. finanšu gadā 
veiktiem maksājumiem, kas izriet no nepareizām iepirkuma procedūrām, par kurām ziņots 
iepriekšējos gados. 2.2. izcēlumā sniegti tipisku pārkāpumu piemēri iepirkuma līgumu 
īstenošanā. 

Iepirkums

Pieņemšana darbā

Budžeta pārvaldība

Pārvaldības un kontroles sistēmas
(izņemot iepirkumus, pieņemšanu darbā)

Konkurences trūkums / nepareizs procedūras 
veids

Tostarp tas, kas izraisa nepareizus maksājumus

Piedāvājumu novērtēšana

Līguma izpilde

Citi

Komitejas izvirzītās kandidatūras

Paziņojums par vakanci

Novērtēšanas process 

Citi

Saistībā ar maksām/ieņēmumiem

Novēloti maksājumi

Lieli pārnesumi

Citi

Izņēmumu reģistrs

Deleģējumi

Ex post / ex ante kontroles mehānismi

Saistību pārvaldība
Interešu konflikts (2021. gada horizontālais 
uzdevums)

Citi
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2.2. izcēlums 

Līgumu nepareizas īstenošanas piemērs 

CEPOL bija pamatlīgums par ceļojumu aģentūras pakalpojumiem, kas bija spēkā līdz 
2022. gada martam. Līguma tvērumā nebija iekļautas dažas valstis ārpus ES. 
Komandējumu pakalpojumi šīm valstīm līdz 2020. gada beigām bija iekļauti citos līgumos. 
2021. gada vasarā, neraugoties uz neparedzamo ceļošanas situāciju, parādījās varbūtība, 
ka CEPOL būs jāorganizē klātienes pasākumi trešās valstīs. Pēc situācijas un dažādo 
pieejamo iespēju novērtēšanas CEPOL izvēlējās izmantot spēkā esošo pamatlīgumu, lai 
aptvertu notikumus šajās valstīs, lai gan šādi pasākumi neietilpa līguma tvērumā. Tas ir 
pretrunā Finanšu regulai. CEPOL šo lēmumu norādīja izņēmumu reģistrā. Saistītie 
maksājumi 76 590 EUR apmērā 2021. gadā ir nepareizi. 

2.22. Mēs atzīmējam, ka pēdējos trijos finanšu gados ir palielinājies to iepirkuma 
apsvērumu skaits, kurus esam formulējuši pēdējo trīs finanšu gadu laikā (no 20 apsvērumiem 
2019. gadā un 18 apsvērumiem 2020. gadā līdz 34 apsvērumiem 2021. gadā), kā arī attiecīgo 
aģentūru skaits (no 11 aģentūrām 2019. gadā un 14 aģentūrām 2020. gadā līdz 22 aģentūrām 
2021. gadā). Kā parādīts 2.4. attēlā, kopš 2019. finanšu gada mēs katru gadu esam formulējuši 
jaunus ar iepirkumu saistītus apsvērumus par divām aģentūrām (CEPOL un EMA). 
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2.4. attēls. Pēdējo trīs gadu laikā mēs arvien biežāk esam formulējuši 
apsvērumus par nepilnībām un pārkāpumiem publiskā iepirkuma jomā 

 
Avots: ERP. 

2019 2020 2021
Ar iepirkumu saistītu 

apsvērumu kopējais skaits

Apsvērums par gadu, kas 
ietekmē maksājumus

Apsvērums par gadu, kas 
neietekmē maksājumus

Apsvērumi par 
iepriekšējiem gadiem, 
kas ietekmē maksājumus

CEPOL

EMA

Eurofound

BEREC birojs

EBI

ACER

EASO

CdT

Cedefop

EVA

EIGE

EAAPI

ENISA

EVTI

EUIPO

eu-LISA

Eurojust

Eiropols

CPVO

EASA

EFSA

EISMEA

ELA

EMSA

ERA

ERCEA

EU-OSHA

Frontex

KOPĒJAIS to 
aģentūru skaits, par 
kurām attiecīgajā 
gadā mēs 
formulējām ar 
iepirkumu saistītu 
apsvērumu
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2. veicamais pasākums 

Kļūdas publiskajā iepirkumā joprojām ir visbiežāk sastopamais kļūdu veids, ko atklājam 
savās aģentūru revīzijās. Attiecīgajām aģentūrām turpmāk jāuzlabo savas publiskā 
iepirkuma procedūras, nodrošinot pilnīgu atbilstību piemērojamajiem noteikumiem, lai 
gādātu, ka tās panāk labāko iespējamo ieguldīto līdzekļu atdevi. 

Jo īpaši, īstenojot pamatlīgumus, aģentūrām jāizmanto konkrētie līgumi tikai to preču vai 
pakalpojumu iepirkumam, uz kuriem attiecas saistītais pamatlīgums. Aģentūrām arī 
jānodrošina, ka tās ievēro spēkā esošo līgumu grozīšanas nosacījumus, kas izklāstīti 
Finanšu regulā. 

Pārvaldības un kontroles sistēmas ietekmē nepilnības 

2.23. Aģentūrām ir savs juridiskas personas statuss, un tās reglamentē Eiropas tiesību akti 
(sk. 1.6. un 1.7. punktu). Pārvaldības un kontroles sistēmas ir būtiskas, lai nodrošinātu 
ES aģentūru pienācīgu darbību, un tās ir Finanšu regulas prasība pareizas finanšu pārvaldības 
principa atbalstam. 

2.24. Attiecībā uz 16 aģentūrām (ACER, Cedefop, CEPOL, EASA, EBI, EAAPI, EISMEA, EIT, 
ELA, ENISA, EPPO, EVTI, Eiropols, EUSPA, Frontex un HaDEA) mēs ziņojam par pārvaldības un 
kontroles sistēmu nepilnībām, kas nav saistītas ar iepirkumiem (sk. 2.20. un 2.21. punktu) vai 
pieņemšanu darbā (sk. 2.26. punktu). Attiecībā uz šīm 16 aģentūrām mūsu apsvērumi bija par 
iespējamiem interešu konflikta gadījumiem, ex ante/ex post kontroles trūkumu, budžeta un 
juridisko saistību neatbilstīgu pārvaldību un problēmu neziņošanu izņēmumu reģistrā. 
2.3. attēlā parādīti visizplatītākie konstatēto iekšējās kontroles nepilnību veidi. Šādu nepilnību 
piemēri attiecībā uz interešu konflikta risku ir sniegti 2.3. izcēlumā. 

2.3. izcēlums 

Pārvaldības jautājumi un interešu konflikti var radīt šķēršļus 
ES aģentūru efektivitātei 

Trīs Eiropas uzraudzības iestāžu – EBI, EAAPI un EVTI – uzdevums ir nodrošināt 
ES perspektīvu un vienlīdzīgus konkurences apstākļus finanšu pakalpojumu uzraudzībai. 
To izveides regulās ir iekļauti dažādi noteikumi, lai nodrošinātu, ka to uzraudzības 
padomju locekļi “rīkojas neatkarīgi un objektīvi, vienīgi Savienības kopējās interesēs” un 
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“nelūdz un nepieņem (..) valstu valdību un citu publisku vai privātu struktūru 
norādījumus”13. 

Saskaņā ar Eiropas uzraudzības iestāžu reglamentu Uzraudzības padomes locekļi, kuriem ir 
interešu konflikts, nedrīkst piedalīties Uzraudzības padomes diskusijās vai balsošanā par 
attiecīgo jautājumu. Tomēr locekļi var palikt sanāksmē, ja neviens neiebilst (EBI un EAAPI) 
vai ja locekļu vairākums nebalso par to izslēgšanu (EVTI). Tas rada risku padomes 
neatkarībai, vismaz šķietami. 

Pēdējos gados mēs ziņojām vairākos īpašajos ziņojumos par pārvaldības jautājumiem, kas 
skar Eiropas uzraudzības iestādes, un par šo jautājumu negatīvo ietekmi uz to mērķu 
sasniegšanu. 

Īpašajā ziņojumā par banku stresa testiem14 mēs konstatējām, ka valsts iestādes ir 
ievērojami iesaistītas EBI pārvaldības struktūrā, jo EBI Uzraudzības padomi veido valstu 
pārstāvji, kuru iecelšana nav atkarīga no ES struktūru apstiprinājuma. Tas var radīt 
spriedzi, jo padomes locekļi var rīkoties, lai aizstāvēt tikai valstu, nevis plašākas Eiropas 
intereses. 

Īpašajā ziņojumā par apdrošināšanas uzraudzību15 mēs konstatējām, ka EAAPI darba 
efektivitāte un lietderība bieži vien ir atkarīga no valsts iestāžu ieguldījuma kvalitātes un 
to vēlmes sadarboties. EAAPI pašreizējā pārvaldības struktūra dod valsts iestādēm 
pilnvaras ietekmēt to, cik lielā mērā tiks pārskatīts to darbs, un šādu pārskatīšanu 
secinājumus. Uzraudzības padome apstiprina visus galvenos dokumentus, piemēram, 
EAAPI pārraudzības stratēģiju. Tas var apdraudēt EAAPI neatkarību un kavēt tās mērķu 
sasniegšanu. 

Īpašajā ziņojumā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu16 mēs 
konstatējām, ka EBI darbinieki veica rūpīgu izmeklēšanu par iespējamiem ES tiesību aktu 
pārkāpumiem, bet mēs atradām rakstiskus pierādījumus par mēģinājumiem lobēt 
ekspertu grupas locekļus laikposmā, kad darba grupa apspriedās par iespējamu ieteikumu. 
Nobeigumā Uzraudzības padome ieteikuma projektu noraidīja. 

                                                             
13 Regula (ES) Nr. 1093/2010, Regula (ES) Nr. 1094/2010 un Regula (ES) Nr. 1095/2010, 

42. pants. 

14 ERP īpašais ziņojums 10/2019 “Banku ES mēroga stresa testi: sniegts nesalīdzināms 
informācijas apjoms par bankām, bet vajadzīga labāka koordinācija un koncentrēšanās uz 
riska faktoriem”. 

15 ERP īpašais ziņojums 29/2018 “EAAPI būtiski veicināja uzraudzību un stabilitāti 
apdrošināšanas nozarē, tomēr joprojām pastāv lielas problēmas”. 

16 ERP īpašais ziņojums 13/2021 “ES centieni apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju 
banku sektorā ir sadrumstaloti, un to īstenošana ir nepietiekama”. 



 48 

 

Īpašajā ziņojumā par ieguldījumu fondiem17 mēs konstatējām, ka EVTI saskaras ar 
izaicinājumiem efektīvi izmantot savus instrumentus. Šie izaicinājumi ietver problēmas, ko 
rada pašas EVTI pārvaldības struktūra, tās atkarība no valsts iestāžu labas gribas un pašas 
EVTI Uzraudzības padome vēlmes. Mēs konstatējām, ka abas iestādes deva priekšroku 
“nesaistošiem” konverģences instrumentiem, kuru efektivitāte vēl nav pierādīta un kuru 
rezultātā bieži vien netika nodrošināta efektīva un saskaņota uzraudzība. Tas ierobežoja 
EVTI efektivitāti. 

Visos gadījumos mēs ieteicām Komisijai apsvērt iespēju ierosināt izmaiņas Eiropas 
uzraudzības iestāžu pārvaldības struktūrā tā, lai ļautu tām efektīvāk izmantot savas 
pilnvaras. Tomēr 2019. gadā likumdevējs nepiekrita Komisijas ierosinātajai18 pārskatītajai 
pārvaldības struktūrai. 

2.25. Sīkāka informācija par to, kā aģentūras risina iespējamos interešu konfliktus, kad to 
augstākā līmeņa darbinieki vai valdes locekļi sāk algotu darbu ārpus ES dienesta vai kad viņi 
aiziet no aģentūras un sāk jaunu darbu citur, ir sniegta 2.30.–2.42. punktā. 

Darbā pieņemšanas nepilnības bieži vien ir saistītas ar izvērtēšanas 
procesu 

2.26. Attiecībā uz deviņām aģentūrām (BEREC biroju, Cedefop, EBI, EIGE, EMA, EPPO, 
EUSPA, Frontex un VNV) mēs ziņojam par nepilnībām, kas saistītas ar dažādiem darbā 
pieņemšanas procedūru aspektiem, tostarp izvērtēšanas procesiem un paziņojumiem par 
vakancēm. 2.3. attēlā ir parādīti visizplatītākie nepilnību veidi, kas skar darbā pieņemšanas 
procedūras. 

Nepilnības budžeta pārvaldībā parasti rada lielus pārnesumus vai 
novēlotus maksājumus 

2.27. Attiecībā uz 10 aģentūrām (ACER, Cedefop, EACEA, EPPO, ERCEA, EUIPO, eu-LISA, 
FRA, Frontex un HaDEA) mēs ziņojam par nepilnībām, kas saistītas ar dažādiem budžeta 
pārvaldības aspektiem, piemēram, pārmērīgu apropriāciju pārnešanu un lielu kavētu 
maksājumu īpatsvaru. 2.3. attēlā ir parādīti visizplatītākie nepilnību veidi budžeta pārvaldībā. 

                                                             
17 ERP īpašais ziņojums 04/2022 “Ieguldījumu fondi: ES rīcība vēl nav radījusi patiesu vienoto 

tirgu, kas sniegtu labumu ieguldītājiem”. 

18 Komisijas priekšlikums, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, Regulu (ES) 
Nr. 1094/2010 un Regulu (ES) Nr. 1095/2010, COM(2017) 536 final. 
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2.28. Saskaņā ar ES Finanšu regulu budžeta apropriācijas, kas piešķirtas konkrētam finanšu 
gadam, var pārnest uz nākamo finanšu gadu, ja ir ievēroti zināmi nosacījumi19. 2.5. attēlā ir 
parādīts katras aģentūras pārnesto apropriāciju līmenis pa budžeta sadaļām. ES Finanšu regulā 
nav noteikta šādu pārnesumu maksimālā summa, un vairākus šos pārnesumus var izskaidrot ar 
darbību daudzgadu raksturu, tomēr, ja pārnesumu summas ir pārāk lielas, tas var liecināt par 
kavējumiem darbības programmu vai iepirkuma plānu īstenošanā. Turklāt tie varētu norādīt uz 
strukturālu problēmu, vāju budžeta plānošanu vai, iespējams, budžeta gada pārskata principa 
pārkāpumu. Mēs ziņojam par šādām nepilnībām četrās aģentūrās (ACER, EACEA, eu-LISA un 
FRA). 

2.5. attēls. Pārnesto apropriāciju līmenis pa budžeta sadaļām 

 
Avots: Aģentūru 2021. gada galīgie pārskati, apkopojusi ERP. 

                                                             
19 Finanšu regula, 12. un 13. pants. 
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3. veicamais pasākums 

Lai novērstu pārmērīgu pārnesumu līmeni, attiecīgajām aģentūrām vēl vairāk jāuzlabo to 
budžeta plānošana un izpildes cikli. 

Aģentūras veic turpmākus pasākumus saistībā ar iepriekšējo gadu 
revīzijas apsvērumiem 

2.29. Mēs sniedzam informāciju par turpmāko pasākumu statusu, kurus aģentūras 
veikušas attiecībā uz iepriekšējo gadu apsvērumiem. 2.6. attēlā ir parādīts, ka saistībā ar 
139 apsvērumiem, attiecībā uz kuriem 2020. gada beigās nekas nebija darīts, 2021. gadā 
67 gadījumos korektīvie pasākumi bija pabeigti, bet 39 gadījumos tie turpinājās. Attiecībā uz 
22 aģentūrām (ACER, BEREC birojs, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, EFSA, EISMEA, EIT, EMA, 
EMCDDA, ERA, EVTI, ETF, EUIPO, eu-LISA, Eurofound, Eurojust, Eiropols, FRA, Frontex un VNV) 
mēs ziņojam par kopumā 48 apsvērumiem no iepriekšējiem gadiem, kas vēl nav īstenoti; no 
tiem 9 apsvērumu ieviešana nav sākta. 

2.6. attēls. Aģentūru centieni saistībā ar iepriekšējos gados formulēto 
apsvērumu ieviešanu 

 
Avots: ERP. 

2.30. 2.4. izcēlumā ir izskaidroti dažādie turpmāko pasākumu statusi, kas izmantoti šajā 
ziņojumā, un sniegti piemēri tipiskām situācijām, uz kurām tie attiecas. 

Kopā: 139

Ieviešana nav sākta Ieviešana ir sākta Ieviešana ir 
pabeigta

Neattiecas
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2.4. izcēlums 

Paskaidrojumi par šajā ziņojumā izmantoto turpmāko pasākumu 
statusu 

Ieviests: aģentūra ieviesa uzlabojumus, lai ņemtu vērā apsvērumu; to pamato pierādījumi 
un ERP pārbaude. 

Ieviešana ir sākta: ir pierādījumi, ka ir veikti korektīvi pasākumi, bet process vēl nav 
pilnībā īstenots vai pabeigts. 

Ieviešana nav sākta: aģentūra nereaģē uz apsvērumu vai tam nepiekrīt. 

Neattiecas: apsvērums vairs nav piemērojams vai arī beidzies termiņš līgumam, kas 
izraisīja attiecīgā apsvēruma formulēšanu. Piemērojams arī tad, ja apstākļu maiņas dēļ 
problēmas risināšanas izmaksas pārsniedz ieguvumus. 
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Nepilnības un laba prakse aģentūru 
darbā saistībā ar iespējamām 
“virpuļdurvju efekta” situācijām 
2.31. Ikgadējās revīzijas darbu saistībā ar aģentūru pārskatu ticamību un to ieņēmumu un 
maksājumu likumību un pareizību mēs papildinājām ar analīzi par to, kā aģentūras rīkojās 
iespējamās “virpuļdurvju efekta” situācijās. 2.5. izcēlumā paskaidrots, kādas ir “virpuļdurvju 
efekta” situācijas un kā tās ir saistītas ar interešu konflikta risku un politikas ietekmēšanu. 

2.5. izcēlums 

Kas ir “virpuļdurvju efekts”, un kāpēc tas ir svarīgs? 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) jēdzienu “virpuļdurvju efekts” 
definē šādi: “Interešu konflikti var rasties un radīt risku, ka politika varētu tikt ietekmēta, 
mainoties pozīcijām publiskajā un privātajā sektorā. Ja funkcijas aptver jomas, kuras ir 
slēgtas vai kuras tieši kontrolējis bijušais valsts ierēdnis, var uzskatīt, ka šī t. s. virpuļdurvju 
efekta parādība sniedz negodīgas priekšrocības attiecībā uz informāciju, attiecībām vai 
jebkāda cita veida priekšrocībām, kas gūtas iepriekšējo publisko funkciju izpildes laikā. 
Dažos gadījumos valsts amatpersonas var mēģināt pieņemt lēmumus vai var uzskatīt, ka 
tās ir pieņēmušas lēmumus nevis sabiedrības interesēs, bet gan bijušā vai nākamā darba 
devēja interesēs.”20 

ES kontekstā Eiropas Ombuds skaidro:21 “Kad valsts amatpersona pāriet uz privāto 
sektoru, bieži saka, ka tā ir piedzīvojusi “virpuļdurvju efektu”. Tas var apdraudēt 
ES iestāžu integritāti, jo vērtīgas iekšējās zināšanas var pāriet uz privāto sektoru vai bijušās 
amatpersonas var lobēt savus bijušos kolēģus, vai esošos ierēdņus var ietekmēt 
nodarbinātības iespējas nākotnē.” 

Apmaksātas ārējas darbības veikšana, strādājot ES iestādē vai struktūrā, piemēram, 
aģentūrā, var radīt līdzīgus riskus kā jauna darba sākšana pēc aiziešanas no 
ES civildienesta. 

                                                             
20 OECD Public Integrity Handbook; 13.3.2. nodaļa. 

21 Eiropas Ombuda darbs virpuļdurvju efekta jautājumā. 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ac8ed8e8-en/index.html?itemId=/content/publication/ac8ed8e8-en
https://www.ombudsman.europa.eu/webpub/2022/revolving-doors/en/


 53 

 

2.32. Mēs nolēmām izskatīt šo tematu, jo tas ir svarīgs ne tikai ES aģentūru pienācīgai 
darbībai, bet arī to reputācijai un plašākā nozīmē ES reputācijai kopumā. Aģentūras ir īpaši 
pakļautas “virpuļdurvju efekta” riskam, jo tās paļaujas uz pagaidu darbiniekiem, un tādējādi 
pastāv liela personāla mainība; to pārvaldības modelis arī paredz valdes22, kuru locekļi parasti 
strādā salīdzinoši īsu laiku. Dažām aģentūrām šo risku vēl vairāk palielina nozīmīgas regulatīvas 
pilnvaras (piemēram, EBI, EAAPI un EVTI) vai saiknes ar nozari (piemēram, EASA, ECHA un 
EFSA). 

Mēs pārbaudījām gadījumus no 2019. gada līdz 2021. gadam, kad pašreizējie vai bijušie 
augstākā līmeņa aģentūru darbinieki (administratīvie direktori, direktori un ierēdņi AD14–
AD16 pakāpē) sāka darbu pēc aiziešanas no aģentūras vai veica algotu ārēju darbību, strādājot 
aģentūrā. Mēs pētījām arī līdzīgus gadījumus, kuri skar aģentūru valdes locekļus un bijušos 
locekļus un kurus dažas aģentūras bija novērtējušas, tikai pamatojoties uz saviem iekšējiem 
noteikumiem. Mūsu tvērumā ietilpa 40 aģentūras. Netika ņemtas vērā tikai Chafea, kas tika 
slēgta 2021. gadā, un trīs aģentūras, kas sāka darboties vai kļuva autonomas tikai 2021. gadā 
(ELA, EPPO un HaDEA). Attiecīgie juridiskie standarti ir izskaidroti 2.6. izcēlumā. 

2.33. 2.7. attēlā ir atspoguļots mūsu darba tvērums. 

2.6. izcēlums 

“Virpuļdurvju efekta” riska pārvaldībai piemērojamais ES tiesiskais 
regulējums 

Noteikumi, kas piemērojami iespējamo “virpuļdurvju efekta” situāciju un ar tām saistītā 
interešu konflikta riska risināšanai, galvenokārt ir izklāstīti ES Civildienesta noteikumos23. 
Šie noteikumi attiecas uz ES iestāžu un struktūru, tostarp ES aģentūru, bijušajiem un 
pašreizējiem darbiniekiem. Noteikumi cita starpā minēti še turpmāk. 

o Darbiniekiem ir jāinformē sava aģentūra, ja viņi plāno sākt darbu divu gadu laikā pēc 
aiziešanas no ES civildienesta. 

o Pirms atļaujas piešķiršanas vai atteikšanas bijušajiem darbiniekiem veikt ārēju 
darbību vai uzsākt jaunu darbu aģentūrai ir jāapspriežas ar Apvienoto komiteju. 

                                                             
22 Valdes nosaukums dažādās aģentūrās ir atšķirīgs: piemēram, dažās aģentūrās ir uzraudzības 

padome, citās aģentūrās ir administratīvā padome, bet vēl dažās – valde. Savukārt 
izpildaģentūras vada koordinācijas komitejas. 

23 Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumi 
un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, 12., 12.b, 16. un 17. pants. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
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o Ja aģentūra uzskata, ka pastāv interešu konflikta risks, tā var aizliegt darbiniekam 
pieņemt darbu vai dot apstiprinājumu vienīgi tad, ja tiek izpildīti nosacījumi. 

o Aģentūrai arī jāaizliedz saviem bijušajiem augstākā līmeņa ierēdņiem lobēt vai 
aizstāvēt iestādes darbinieku intereses 12 mēnešu laikā pēc aiziešanas no dienesta. 

o Aģentūrai katru gadu jāpublicē to gadījumu saraksts, kas novērtēti saistībā ar 
lobēšanas un interešu aizstāvības risku. 

Tomēr šie noteikumi neattiecas uz aģentūru valdes locekļiem, jo viņus neuzskata par daļu 
no aģentūru personāla. Tomēr deviņām aģentūrām ir iekšēji noteikumi, kas attiecas uz šo 
jomu. 

 

2.7. attēls. Mūsu darbs pie “virpuļdurvju efekta” aptver aģentūru 
augstākā līmeņa darbiniekus un valdes locekļus 

 
Avots: ERP. 

Spēkā esošajā tiesiskajā regulējumā nav skaidru prasību 
attiecībā uz atbilstību un uzraudzību 

2.34. Kā minēts 2.6. izcēlumā, Civildienesta noteikumi (tostarp noteikumi par 
“virpuļdurvju efekta” situācijām un interešu konfliktiem plašākā nozīmē) pēc definīcijas 
neattiecas uz aģentūru valdes locekļiem, kuri nav aģentūru darbinieki. Tie neattiecas arī uz 
aģentūru zinātnisko komiteju, ekspertu grupu un citu līdzīgu struktūru locekļiem. Tas rada 
juridisku vakuumu, jo nav vienota juridiskā pamata, kas noteiktu minimālo prasību līmeni šo 
kategoriju cilvēkiem, kuri strādā ES aģentūrās, attiecībā uz interešu konflikta risku un 
“virpuļdurvju efekta” situācijām. Piemērojamo noteikumu noteikšana ir atstāta katras 
atsevišķas aģentūras ziņā. 

Aptverti 
šajā nodaļa

DARBINIEKI NAV DARBINIEKI

Augstākā līmeņa darbinieki
(izpilddirektori, direktori un darbinieki 
AD14, AD15 un AD16 pakāpē)

Valdes locekļi

Darbinieki, kas nav augstākā līmeņa 
darbinieki

Zinātnisko komiteju, ekspertu grupu 
u. c. locekļi

Vispārējie “virpuļdurvju efekta”
noteikumi Civildienesta noteikumos
(tostarp īpaši noteikumi attiecībā uz 
augstākā līmeņa darbiniekiem)

Deviņām aģentūrām (EIT, EAAPI, EFSA, 
EMA, EVTI, EUIPO, EUROPOL, FRA un VNV)
ir savi iekšējie noteikumi attiecībā uz 
valdes locekļiem

PIEMĒROJAMIE 
NOTEIKUMI
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4. veicamais pasākums 

ES aģentūru tīklam jāsazinās ar Komisiju un likumdevējiem, lai ierosinātu izmaiņas 
tiesiskajā regulējumā, nosakot minimālo noteikumu kopumu, kas piemērojams 
ES aģentūru valžu locekļiem saistībā ar interešu konfliktu un “virpuļdurvju efektu”. 
Vajadzības gadījumā līdzīgi noteikumi jāpiemēro arī zinātnisko komiteju, ekspertu grupu 
un līdzīgu struktūru locekļiem ārpus Civildienesta noteikumu darbības jomas. 

2.35. ES tiesiskajā regulējumā “virpuļdurvju efekta” riska pārvaldībai ir noteikti ļoti 
ierobežoti ES iestāžu un struktūru (tostarp ES aģentūru) pienākumi uzraudzīt pašreizējo un 
bijušo darbinieku atbilstību “virpuļdurvju efekta” prasībām. Tajā nav definēts veids, kādā šāda 
uzraudzība varētu notikt, vai instrumenti, kurus varētu izmantot šim nolūkam. Tādējādi lielākā 
daļa aģentūru neiesaistās nevienā šādā uzraudzības darbībā (sk. 2.41. punktu), un, visticamāk, 
netiks atklāti nedeklarēti “virpuļdurvju efekta” gadījumi un to ierobežojumu pārkāpumi, kas 
noteikti darbiniekiem, kuri aiziet no amata, saistībā ar viņu jauno darbu. 

2.36. Noteikumi, kas attiecas uz “virpuļdurvju efekta” situācijām un ar tām saistīto 
interešu konflikta risku uzraudzību un risināšanu, nav pietiekami skaidri attiecībā uz attiecīgo 
ES iestāžu un struktūru pienākumu katru gadu publicēt to gadījumu sarakstu, kas novērtēti 
lobēšanas un interešu aizstāvības riska kontekstā. Eiropas Ombuds par šo jautājumu ziņoja jau 
2017. gadā (sk. 2.7. izcēlumu). Attiecīgie Civildienesta noteikumu noteikumi kopš tā laika nav 
mainījušies. 

2.7. izcēlums 

Eiropas Ombuds aicināja nodrošināt lielāku pārredzamību attiecībā 
uz gadījumu novērtēšanu saistībā ar lobēšanas un interešu 
aizstāvības risku 

2017. gada ziņojumā24 Eiropas Ombuds norādīja, ka “informācija jāpublicē par visiem 
novērtētajiem gadījumiem neatkarīgi no tā, vai iestāde uzskatīja, ka paziņotā profesionālā 
darbība varētu būt vai būtu saistīta ar lobēšanu un interešu aizstāvību. Tas ir 
nepieciešams, lai nodrošinātu 16. panta 3. punkta un 16. panta 4. punkta efektīvu un 
jēgpilnu piemērošanu.” Eiropas Ombuds paziņoja, ka publicējamajā informācijā būtu 
jāiekļauj: 

— attiecīgā augstākā līmeņa darbinieka vārds un uzvārds; 

                                                             
24 Report of the European Ombudsman on the publication of information on former senior 

staff so as to enforce the one-year lobbying and advocacy ban. 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/inspection-report/en/110521
https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/inspection-report/en/110521
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— augstākā līmeņa darbinieka no darba aiziešanas datums; 

— amata veids, ko ieņem augstākā līmeņa darbinieks, un to pienākumu apraksts, kas 
pēdējo trīs gadu laikā veikti ES civildienestā; 

— nākamā darba devēja nosaukums un jaunajā darbā veicamo pienākumu veida 
apraksts; alternatīvi – plānoto pašnodarbinātības darbību apraksts; 

— ja nākamais darba devējs vai pašam piederošs uzņēmums ir reģistrēts 
ES Pārredzamības reģistrā, – saite uz attiecīgo reģistra ierakstu; 

— iestādes detalizēts gadījuma novērtējums, tostarp tās secinājums par to, vai to 
atļaut – ar vai bez riska mazināšanas pasākumiem –, un paziņojums par to, vai 
paredzētā darbība var ietvert lobēšanu un interešu aizstāvību un tādējādi attaisno 
lobēšanas un interešu aizstāvības aizlieguma noteikšanu. 

Aģentūras lielākoties pilda savus juridiskos pienākumus  

2.37. Ja pašreizējais vai bijušais darbinieks paziņo aģentūrai par plāniem sākt jaunu darbu, 
aģentūras rīcībā ir 30 darba dienas, lai pieņemtu lēmumu. Ārējai darbībai šāds termiņš nav 
noteikts. Pirms lēmuma pieņemšanas aģentūrai ir jāapspriežas ar Apvienoto komiteju. 
Gadījuma novērtēšanas standarta process ir parādīts 2.8. attēlā. 
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2.8. attēls. Standarta process aģentūrām, novērtējot iespējamos 
“virpuļdurvju efekta” gadījumus 

 
Avots: ERP. 

Pieteikums atļaujas 
saņemšanai attiecībā 
uz pēcnodarbinātību / 
ārēju nodarbinātību
(vismaz 30 darbdienas 
pirms paredzētā sākuma 
datuma) 

Pieteikums nosūtīts 
cilvēkresursu 
struktūrvienībai vai 
vadībai 
(izpildaģentūrām –
HR ĢD)

Vadības / 
cilvēkresursu 
struktūrvienības 
lēmums par 
pieteikuma 
novērtējumu

Pastāv
Ētikas komiteja (nosūta
atzinuma sniegšanai)

Nav
Ētikas komitejas 
(nosūta Apvienotajai 
komitejai atzinuma 
sniegšanai – Civildienesta 
noteikumu 16. pants)

Ētikas komitejas 
atzinums

Apvienotās 
komitejas 
atzinums

Iecēlējinstitūcijas 
veikts pieteikuma 
novērtējums

Lēmums par 
pieteikumu
(30 dienu laikā pēc 
pieteikuma 
iesniegšanas)

Lēmuma paziņošana 
iesaistītajām pusēm

Lēmuma izpildes 
pārbaude

Izvērtēto lietu 
publicēšana
Civildienesta 
noteikumu 
16. panta 4. punkts

Papildu dokumentācija

• (Deklarācija par to, ka nav 
interešu konflikta, un 
konfidencialitātes 
deklarācija)

• Precizējums par veidu un 
veicamajām darbībām

Lēmuma veids

• Nav interešu konflikta –
pozitīvs novērtējums / 
pieprasījuma apstiprināšana

• Interešu konfliktu var 
mazināt ar ierobežojumiem 
un tādējādi pozitīvs 
novērtējums / apstiprinājums

• Negatīvs novērtējums / 
pieprasījuma noraidījums

• Lēmums nav pieņemts 
noteiktajā 30 dienu termiņā

Decentralizētās aģentūrās
• Valdes lēmumi

Izpildaģentūrās
• HR ĢD

Kritēriji
• Civildienesta noteikumu 

16. pants un spēkā esošie 
īpašie noteikumi

Iesaistītās puses

• Attiecīgie bijušie vai 
pašreizējie darbinieki

• Valde vai Administratīvā 
padome

• Cilvēkresursu nodaļa
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2.38. Pēdējo trīs gadu laikā (2019.–2021. gadā) tikai 20 no 40 mūsu pārbaudītajām 
aģentūrām bija izskatījušas visus iespējamos “virpuļdurvju efekta” gadījumus, kas saistīti ar to 
augstākā līmeņa darbiniekiem. Tikai piecas aģentūras bija novērtējušas visus gadījumus, kuros 
to valdes locekļi sāka jaunu darbu vai ārēju darbību. Kā parādīts 2.9. attēlā, kopā bija novērtēts 
71 gadījums, no tiem 43 gadījumi attiecās uz augstākā līmeņa darbiniekiem un 28 – uz valdes 
locekļiem. Šo skaitļu pamatā ir informācija, ko mēs saņēmām no aģentūrām, kuras, savukārt, 
kopumā bija paļāvušās uz attiecīgo darbinieku un valdes locekļu pašdeklarācijām. Mēs neesam 
veikuši izmeklēšanu, lai atklātu nedeklarētus gadījumus. 

2.9. attēls. Lielākā daļa aģentūru novērtēja ļoti nedaudzus gadījumus vai 
nevērtēja nevienu 

 
Avots: ERP, balstoties informāciju, kas saņemta no aģentūrām. 

2.39. Mēs pārbaudījām 17 šādu gadījumu izlasi un secinājām, ka aģentūras kopumā 
ievēroja piemērojamās juridiskās prasības. Izņēmumi ir aprakstīti 3.2.10., 3.4.9., 3.7.11., 
3.10.12., 3.13.11. un 3.33.9. punktā. Mūsu konstatētie pārkāpumi attiecās uz pienākumu 
publicēt novērtēto gadījumu sarakstu, apspriesties ar Apvienoto komiteju vai pieņemt oficiālu 
lēmumu 30 darba dienu laikā. 

Augstākā līmeņa darbinieki Valdes locekļi

Lietas, kas attiecas uz nodarbinātību pēc ES dienesta beigām

Lietas, kas attiecas uz ārējo darbību

20 15 10 5
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2.10. attēls. Mēs konstatējām procedūras noteikumu pārkāpumus sešās 
aģentūrās 

 
Avots: ERP. 

 

5. veicamais pasākums 

Aģentūrām jāstiprina savas iekšējās procedūras un kontroles mehānismi attiecībā uz 
iespējamām “virpuļdurvju efekta” situācijām, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību 
piemērojamajiem noteikumiem. Konkrētāk, iesakām aģentūrām: 

— pieņemt oficiālus lēmumus piemērojamajā termiņā; 

— pirms lēmuma pieņemšanas apspriesties ar Apvienoto komiteju par visiem 
gadījumiem; 

— Publicēt visu to gadījumu sarakstu, kas novērtēti saistībā ar lobēšanas un interešu 
aizstāvības risku. 

Tikai dažas aģentūras, risinot iespējamās “virpuļdurvju efekta” 
situācijas, pārsniedz minimālās juridiskās prasības  

2.40. Deviņas aģentūras bija ieviesušas savus iekšējos noteikumus, lai novērstu noteikumu 
trūkumu ES tiesību aktos, kas reglamentē aģentūru valdes locekļu darbību, kā aprakstīts 
2.6. Izcēlumā. Sk. 2.8. izcēlumu. 

To izvērtēto lietu 
saraksts, kuras nav 

publicētas

Nenotika apspriešanās ar 
Apvienoto komiteju

Lēmums izdots 
novēloti vai lēmuma 

nav

Lēmumā nav 
izskaidroti noteikto 

ierobežojumu 
iemesli

ACER

EASA

EAAPI

ENISA

Eiropols

EUSPA
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2.8. izcēlums 

Deviņās aģentūrās (EBI, EAAPI, EIT, EMA, EVTI, EUIPO, Eiropols, FRA 
un VNV) ir īpaši noteikumi, kas attiecas uz “virpuļdurvju efekta” 
situāciju risku saistībā ar to valdes locekļiem 

EMA iekšējie noteikumi paredz, ka valdes locekļiem (un viņu aizstājējiem) nekavējoties 
jāpaziņo EMA par savu nodomu iesaistīties profesionālajā darbībā ar farmācijas 
uzņēmumiem. No brīža, kad EMA saņem šādu paziņojumu, tai ir jāierobežo attiecīgās 
personas turpmāka iesaiste valdes darbībās. Līdzīgi noteikumi attiecas arī uz EMA 
zinātnisko komiteju un ekspertu grupu locekļiem. 

EIT ir labas rīcības kodekss, kurā risināti valdes locekļu interešu konflikta jautājumi. 
Kodekss liedz valdes locekļiem ieņemt jebkādu apmaksātu vai neapmaksātu amatu 
uzņēmumos, pētniecības centros vai universitātēs, kas piedalās EIT zināšanu un inovācijas 
kopienās vai saņem EIT dotācijas divus gadus pēc aiziešanas no amata. 

2.41. Atlikusī 31 aģentūra ņem vērā tikai iespējamos “virpuļdurvju efekta” gadījumus 
attiecībā uz to pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem. Tādējādi tikai neliela daļa no 
iespējamiem “virpuļdurvju efekta” gadījumiem saistībā ar aģentūru valdes locekļiem tiek 
novērtēti (sk. 2.11. attēlu). Tas var radīt domājamus vai faktiskus interešu konfliktus, kas var 
novest pie: 

o tā, ka lēmumi tiek pieņemti nevis sabiedrības interesēs, bet attiecīgā valdes locekļa 
nākamā darba devēja interesēs; 

o negodīgas priekšrocības atsevišķām privātā sektora struktūrām iekšējās informācijas vai 
attiecību/lobēšanas ziņā. 
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2.11. attēls. Saistībā ar aģentūru valdes locekļiem tiek novērtēti 
nedaudzi potenciālie “virpuļdurvju efekta” gadījumi 

 
Avots: ERP, balstoties informāciju, kas saņemta no aģentūrām. 

6. veicamais pasākums 

Aģentūrām jāievieš iekšējie noteikumi attiecībā uz valdes locekļiem par interešu 
konfliktiem kopumā un jo īpaši par “virpuļdurvju efekta” situācijām. 

2.42. Kopumā mēs konstatējām, ka aģentūras paļaujas gandrīz tikai uz attiecīgo 
darbinieku pašdeklarācijām, lai apzinātu iespējamās “virpuļdurvju efekta” situācijas un ar tām 
saistīto interešu konfliktu risku. Lielākā daļa aģentūru neveic nekādus pasākumus, lai noteiktu, 
vai pašreizējie darbinieki varētu veikt nedeklarētas ārējas darbības vai arī vai bijušie darbinieki 
nav uzsākuši jaunu darbu, par to neinformējot aģentūru. Tās arī nepārrauga, vai bijušie 
darbinieki ievēro ierobežojumus, kas viņiem noteikti attiecībā uz jaunajām darbvietām. Tomēr 
mēs esam konstatējuši četrus labas prakses piemērus, kad aģentūras ir ieviesušas uzraudzības 
procedūras (sk. 2.9. izcēlumu). 

Valdes locekļi

Augstākā līmeņa 
darbinieki

Amata vietu 
vidējais skaits

No darba 
aiziešanas 

gadījumu skaits
Izvērtēto lietu 

skaits

1435 659 25

121 45 38
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2.9. izcēlums. 

Tikai četrās aģentūrās (BEREC birojā, VNV, EBI un EVTI) ir ieviestas 
procedūras, lai uzraudzītu atbilstību noteikumiem par “virpuļdurvju 
efektu” 

BEREC birojs ir ieviesis procedūras, lai veiktu izlases veida pārbaudes par to, kā bijušie 
darbinieki pilda savus pienākumus saskaņā ar Civildienesta noteikumu 16. pantu. Šajās 
pārbaudēs galvenā uzmanība tiek pievērsta augstākā līmeņa darbiniekiem un 
darbiniekiem, kuriem vai nu bija aizliegts veikt konkrētu profesionālo darbību, vai arī ar 
zināmiem ierobežojumiem bija atļauts pieņemt jaunu darbu. 

VNV ir izstrādājusi procedūras, lai, tostarp izmantojot publiski pieejamas datubāzes, veiktu 
atbilstības pārbaudes bijušajiem darbiniekiem, kuri pēdējo divu gadu laikā aizgājuši 
no VNV. 

 

7. veicamais pasākums 

Aģentūrām aktīvi jāuzrauga savu augstākā līmeņa darbinieku (tostarp to, kuri aizgājuši no 
aģentūras pēdējo divu gadu laikā) profesionālā darbība, lai varētu atklāt nedeklarētas 
“virpuļdurvju efekta” situācijas un nodrošināt iepriekš noteikto ierobežojumu ievērošanu. 
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Citi ERP dokumenti, kuri attiecas uz 
aģentūrām 
2.43. Līdztekus revīzijas ziņojumiem par aģentūrām 2021. gadā un 2022. gada pirmajā 
pusē ERP publicēja arī vairākus īpašos ziņojumus par to, kā tiek īstenota ES politika, un tajos 
bija atsauces uz vairākām aģentūrām. 2.1. tabulā ir atspoguļots piecu atlasīto ziņojumu saturs, 
savukārt pilns saraksts ir iekļauts 2.12. attēlā. 

2.1. tabula. Galvenie jautājumi mūsu atlasītajos nesenajos īpašajos 
ziņojumos par ES aģentūrām 

Īpašais ziņojums 
un attiecīgā 

aģentūra 
Galvenie izskatītie jautājumi 

Īpašais 
ziņojums 06/2022 

“Eiropas Savienības 
intelektuālā 
īpašuma tiesības: 
aizsardzība nav 
pilnīga” 

EUIPO 

Šajā revīzijā vērtējām, vai intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz 
ES preču zīmēm, ES dizainparaugiem un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm ir labi aizsargātas vienotajā tirgū. 

Mēs konstatējām, ka aizsardzība kopumā bija stabila, neraugoties uz 
dažiem trūkumiem tiesību aktos. Tas, ka nav skaidras metodes 
ES nodevu noteikšanai, veido situāciju, ka nodevu līmenis rada 
uzkrātos pārpalikumus. Turklāt mēs konstatējām trūkumus tiesību 
aktos attiecībā uz EUIPO pārvaldības un pārskatatbildības satvaru. 

Mēs ieteicām Komisijai pabeigt un atjaunināt tiesisko regulējumu, 
novērtēt pārvaldības kārtību un maksu noteikšanas metodi saistībā ar 
EUIPO ietekmes, efektivitātes un lietderības un tā darba prakses 
izvērtējumu. Mēs arī ieteicām EUIPO uzlabot savas finansēšanas, 
kontroles un izvērtēšanas sistēmas, nodrošinot pareizu metodi 
vienreizējo maksājumu aprēķināšanai, pienācīgi pamatojot 
ES publisko datubāzu darbības izmaksas ES preču zīmju un 
dizainparaugu jomā un uzlabojot izvērtēšanas sistēmas Eiropas 
sadarbībai. 

Īpašais 
ziņojums 05/2022 

Strauji pieaug kiberuzbrukumu skaits ES iestādēm, struktūrām un 
aģentūrām (EUIBA). Tā kā starp EUIBA pastāv cieša saikne, trūkumi 
vienā EUIBA var pakļaut citas iestādes drošības apdraudējumam. Mēs 
pārbaudījām, vai EUIBA ir izstrādāti atbilstoši pasākumi aizsardzībai 
pret kiberdraudiem.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06/SR_EU-IPR_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06/SR_EU-IPR_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_LV.pdf
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Īpašais ziņojums 
un attiecīgā 

aģentūra 
Galvenie izskatītie jautājumi 

“ES iestāžu, 
struktūru un 
aģentūru 
kiberdrošība: 
sagatavotības 
līmenis kopumā 
neatbilst 
apdraudējumam” 

ENISA 

Mēs konstatējām, ka kopumā EUIBA sagatavotības līmenis neatbilst 
apdraudējumam un ka to kiberdrošības brieduma līmenis ir ļoti 
atšķirīgs. Mēs iesakām Komisijai uzlabot EUIBA sagatavotību, 
ierosinot ieviest saistošus kiberdrošības noteikumus un palielināt 
resursus datorapdraudējumu reaģēšanas vienībai (CERT-EU). 
Komisijai arī jāveicina turpmāka EUIBA sinerģija, savukārt CERT-EU un 
Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūrai atbalsts jānovirza uz 
mazāk nobriedušām EUIBA. 

Īpašais 
ziņojums 04/2022 

“Ieguldījumu fondi: 
ES rīcība vēl nav 
radījusi patiesu 
vienoto tirgu, kas 
sniegtu labumu 
ieguldītājiem” 

EVTI 

Ieguldījumu fondiem ir būtiska nozīme Eiropas kapitāla tirgu 
savienībā, palīdzot ieguldītājiem efektīvi sadalīt kapitālu. Mēs 
vērtējām tiesiskā regulējuma piemērotību, ES centienus izveidot 
līdzīgu un efektīvu uzraudzību visās dalībvalstīs, kā arī tās devumu 
ieguldītāju aizsardzības un finanšu stabilitātes jomā. 

Mēs konstatējām, ka ES rīcība bija ļāvusi izveidot vienotu ieguldījumu 
fondu tirgu, taču vēl nebija sasniegti vēlamie rezultāti, jo patiesas 
pārrobežu darbības un ieguvumi ieguldītājiem joprojām bija 
ierobežoti. EVTI bija centusies veicināt uzraudzības konverģenci, 
tādējādi nedaudz uzlabojot uzraudzības kvalitāti un samazinot 
atšķirības. Tomēr EVTI nevarēja izmērīt šo progresu, un tai bija 
ierobežotas zināšanas par to, vai dalībvalstīs tiek īstenots līdzvērtīgs 
uzraudzības līmenis. Neskatoties uz to, EVTI darbs ir atklājis 
nepilnības valstu uzraudzībā un dažas atšķirīgas prakses. Lai panāktu 
saskaņotu uzraudzību, tā paļāvās uz valstu uzraudzības iestāžu labo 
gribu un savas Uzraudzības padomes vēlmi rīkoties. 

Īpašais 
ziņojums 19/2021 

Migrantu kontrabanda pēdējos gados ir radījusi Eiropas Savienībā 
nopietnu humānu un drošības problēmu. Revīzijā mēs novērtējām, 
vai Eiropols bija efektīvi atbalstījis ES dalībvalstis migrantu 
kontrabandas organizēšanā iesaistīto noziedzīgo tīklu likvidēšanā.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_04/SR_SM-for-Invest-Funds_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_04/SR_SM-for-Invest-Funds_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_19/SR_migrant_smuggling_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_19/SR_migrant_smuggling_LV.pdf
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Īpašais ziņojums 
un attiecīgā 

aģentūra 
Galvenie izskatītie jautājumi 

“Eiropola atbalsts 
migrantu 
kontrabandas 
apkarošanai: vērtīgs 
partneris, bet 
nepietiekami 
izmantoti datu avoti 
un rezultātu 
mērīšana” 

Eiropols 

Mēs konstatējām, ka Eiropola partneri augstu vērtē sniegto atbalstu, 
taču nepilnības rezultātu mērīšanā neļāva mums pilnībā izvērtēt 
atbalsta ietekmi. Vēl konstatējām, ka Eiropols dažkārt nepilnīgi 
izmanto pieejamos Eiropas datu avotus. Mēs ieteicām Eiropolam 
izmantot visus pieejamos datu avotus, uzlabot datu apmaiņu ar 
partneriem, uzlabot snieguma uzraudzību un ziņošanu par savām 
darbībām migrantu kontrabandas jomā un padarīt pārredzamāku 
procesu, ar kuru nosaka prioritārās migrantu kontrabandas lietas, 
kuru izcelsme ir dalībvalstīs. 

Īpašais 
ziņojums 08/2021 

“Frontex atbalsts 
ārējo robežu 
pārvaldībai līdz šim 
nav bijis pietiekami 
efektīvs” 

Frontex 

Šajā revīzijā mēs vērtējām, vai Frontex efektīvi veica četras no savām 
sešām primārajām darbībām nolūkā sekmēt Eiropas integrētās 
robežu pārvaldības īstenošanu, tādējādi palīdzot dalībvalstīm novērst 
un atklāt nelegālu imigrāciju un pārrobežu noziedzību, kā arī reaģēt 
uz to. Pārbaudījām arī Frontex gatavību īstenot jaunās un 
paplašinātās 2019. gada pilnvaras. 

Mēs secinājām, ka Frontex atbalsts dalībvalstīm un Šengenas 
asociētajām valstīm cīņā pret nelegālu imigrāciju un pārrobežu 
noziedzību nav pietiekami efektīvs. Mēs konstatējām, ka Frontex nav 
pilnībā īstenojusi savas 2016. gada pilnvaras, un akcentējām vairākus 
riskus, kas saistīti ar Frontex 2019. gada pilnvarām. 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_LV.pdf
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2.12. attēls. Citi ERP īpašie ziņojumi, kas attiecas uz aģentūrām un kas 
izdoti 2021. gadā un 2022. gada pirmajā pusē 

 

I apakšpalāta
Dabas resursu 
ilgtspējīga 
izmantošana

DFS 3.
kategorija

DFS 4.
kategorija

DFS 5.
kategorija

Pašfinansējošas
aģentūras

DFS 2.
kategorija

DFS 1.
kategorija

Īpašais ziņojums 16/2021
“Kopējā lauksaimniecības 
politika un klimats. Puse no ES 
izdevumiem klimata jomā, 
tomēr lauku saimniecību radīto 
emisiju apjoms nemazinās”

EVA

Īpašais ziņojums 12/2021
“Princips “piesārņotājs maksā” 
ES vides politikas jomās un 
darbībās nav piemērots 
konsekventi”

EVA

Īpašais ziņojums 20/2021
“Ilgtspējīga ūdens izmantošana 
lauksaimniecībā: KLP līdzekļi 
drīzāk veicina lielāku, nevis 
efektīvāku ūdens patēriņu”

EVA

Īpašais ziņojums 21/2021
“Eiropas Savienības finansējums 
biodaudzveidībai un klimata 
pārmaiņām ES mežos: pozitīvi, 
taču ierobežoti rezultāti”

EVA

Īpašais ziņojums 09/2022
“Klimata izdevumi 2014.–
2020. gada ES budžetā: nav tik 
lieli, kā ziņots”

EVA

II apakšpalāta
Ieguldījums 
kohēzijai, 
izaugsmei un 
iekļautībai

Īpašais ziņojums 05/2021
“Elektrotransportlīdzekļu uzlādes 
infrastruktūra: vairāk uzlādes 
staciju, bet infrastruktūras 
nevienmērīga ieviešana apgrūtina 
ceļošanu pa Eiropas Savienību”

CINEA

Īpašais ziņojums 25/2021
“ESF atbalsts ilgstoša bezdarba 
apkarošanai. Pasākumiem jābūt 
mērķtiecīgākiem, pielāgotiem 
un uzraudzītiem”

Eurofound

Īpašais ziņojums 03/2022
“5G ierīkošana Eiropas 
Savienībā: tīklu ieviešana 
kavējas, turklāt drošības 
jautājumi joprojām nav 
atrisināti”

BEREC birojs, ENISA
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III apakšpalāta
Ārējās darbības, 
drošība un 
tiesiskums

IV apakšpalāta
Tirgu regulējums 
un 
konkurētspējīga 
ekonomika

Īpašais ziņojums 01/2021
“Noregulējuma plānošana 
saskaņā ar vienoto noregulējuma 
mehānismu”

Īpašais ziņojums 07/2021
“Eiropas Savienības kosmosa 
programmas Galileo un 
Copernicus: pakalpojumu 
sniegšana ir uzsākta, taču to 
izmantošanai vajadzīgi turpmāki 
stimuli”

Īpašais ziņojums 19/2021
“Eiropola atbalsts migrantu 
kontrabandas apkarošanai: 
vērtīgs partneris, bet 
nepietiekami izmantoti datu avoti 
un rezultātu mērīšana”

Īpašais ziņojums 04/2022
“Ieguldījumu fondi: ES rīcība vēl 
nav radījusi patiesu vienoto tirgu, 
kas sniegtu labumu ieguldītājiem”

EIROPOLS

EUSPA

EVTI, EAAPI, EBI

DFS 3.
kategorija

DFS 4.
kategorija

DFS 5.
kategorija

Pašfinansējošas
aģentūras

DFS 2.
kategorija

DFS 1.
kategorija

FRONTEX
Īpašais ziņojums 17/2021
“ES sadarbība ar trešām valstīm 
atpakaļuzņemšanas jomā: 
attiecīgajiem pasākumiem ir 
ierobežoti rezultāti”

ECDC
Īpašais ziņojums 13/2022
“Brīva pārvietošanās Eiropas 
Savienībā Covid-19 pandēmijas 
laikā:
ierobežota iekšējās 
robežkontroles pārbaude un 
nekoordinēta dalībvalstu rīcība”

VNV

FRONTEX
Īpašais ziņojums 08/2021
“Frontex atbalsts ārējo robežu 
pārvaldībai līdz šim nav bijis 
pietiekami efektīvs”

Īpašais ziņojums 13/2021
“ES centieni apkarot nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizāciju banku 
sektorā ir sadrumstaloti, un to 
īstenošana ir nepietiekama”

EBI

Īpašais ziņojums 06/2022
“Eiropas Savienības intelektuālā 
īpašuma tiesības: aizsardzība nav 
pilnīga”

EUIPO

Īpašais ziņojums 07/2022
“MVU internacionalizācijas 
instrumenti: liels skaits atbalsta 
darbību, taču tās nav pilnībā 
saskaņotas vai koordinētas”

EISMEA

ENISA
Īpašais ziņojums 05/2022
“ES iestāžu, struktūru un aģentūru 
kiberdrošība: sagatavotības līmenis 
kopumā neatbilst apdraudējumam”

EUSPA

Īpašais ziņojums 15/2022
“Pasākumi ar mērķi paplašināt 
dalību pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” bija labi 
izstrādāti, bet ilgtspējīgas 
pārmaiņas galvenokārt būs 
atkarīgas no valsts iestāžu 
centieniem”

REA
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Avots: ERP. 

  

Īpašais ziņojums 10/2021
“Dzimumu līdztiesības aspekta 
integrēšana ES budžetā: laiks 
vārdus pārvērst darbos”

EIGEV apakšpalāta
Savienības 
finansēšana un 
pārvaldība 

DFS 3.
kategorija

DFS 4.
kategorija

DFS 5.
kategorija

Pašfinansējošas
aģentūras

DFS 2.
kategorija

DFS 1.
kategorija

Īpašais ziņojums 22/2021
“Ilgtspējīgs finansējums: 
vajadzīga saskaņotāka ES rīcība, 
lai finansējumu novirzītu 
ilgtspējīgiem ieguldījumiem”

EVTI, EAAPI, EBI

Īpašais ziņojums 11/2022
“ES budžeta aizsardzība: labāk 
jāizmanto iekļaušana melnajā 
sarakstā”

REA
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ES aģentūru tīkla atbilde 
1.25. EUIPO vēlas uzsvērt likumdevēju lēmumu, ko apstiprināja pēdējās likumdošanas reformas 
laikā. Saskaņā ar 2017. gada 14. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 
par Eiropas Savienības preču zīmi (ESPZR) 176. panta 2. punktu “Budžeta komiteja atbrīvo 
izpilddirektoru no atbildības par budžeta īstenošanu”. Šāda budžeta izpildes apstiprināšana ir 
lielā mērā balstīta uz Eiropas Revīzijas palātas (ERP) sniegtajiem pārskatiem. 

Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO) vēlas norādīt, ka CPVO administratīvā padome ir aģentūras 
budžeta lēmējinstitūcija. Piemērojamie noteikumi ir minēti Padomes 1994. gada 27. jūlija 
Regulas Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību 109. pantā. 

VNV vēlas norādīt, ka tā ir arī pilnībā pašfinansēta aģentūra. VNV budžetu un štatu sarakstu 
apstiprina plenārsēdē pēc priekšsēdētāja priekšlikuma saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 
61. pantu. 

2.19, 2.21, 2.24, 2.26. ESAT pieņem zināšanai Palātas sākotnējos apsvērumus, jo īpaši publisko 
iepirkumu pārvaldības, darbā pieņemšanas procedūru, kā arī budžeta pārvaldības jomās. ESAT 
dalībnieki apņemas nepārtraukti uzlabot savas politikas nostādnes un procedūras. Tīkls vēlas 
uzsvērt, ka apsvērumi par atsevišķiem gadījumiem katrā aģentūrā atšķiras, tāpēc tīkls vēlētos 
atsaukties uz aģentūru individuālo atbildi uz ticamības deklarāciju un ar to saistītajiem 
apsvērumiem 3. nodaļā. 

2.34, 2.35. ESAT pilnībā atbalsta nozīmi, kas piešķirta interešu konflikta un virpuļdurvju efekta 
jautājumiem. Tomēr pašlaik attiecībā uz valdes locekļiem juridiskais pamats ir vājš. Locekļus 
ieceļ Padome, un, ja vien nav skaidru tiesību normu par to, kā novērst un pārvaldīt interešu 
konflikta un virpuļdurvju efekta jautājumus, aģentūrām un to valdei ir grūti īstenot efektīvus 
pasākumus, piemēram, attiecībā uz profesionālo darbību pēc aiziešanas no valdes. Neraugoties 
uz to, ESAT dalībvalstis turpinās darīt visu iespējamo saskaņā ar spēkā esošo tiesisko 
regulējumu. 
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3. nodaļa

Ticamības deklarācijas 

un citi revīzijas rezultāti saistībā ar atsevišķām 

aģentūrām 
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3.1. Ticamības deklarācijas 
pamatojuma informācija 

Atzinumu pamatojums 

3.1.1. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) 
starptautiskajiem revīzijas standartiem (ISA) un ētikas kodeksiem un INTOSAI starptautiskajiem 
augstāko revīzijas iestāžu standartiem. Mūsu pienākumi saskaņā ar šiem standartiem ir plašāk 
aprakstīti šā ziņojuma iedaļā, kas attiecas uz revidenta pienākumiem. Mēs esam ievērojuši 
neatkarības prasības un ētikas pienākumus saskaņā ar Profesionālo grāmatvežu ētikas 
kodeksu, ko izstrādājusi Starptautiskās Ētikas standartu padome grāmatvežiem. Uzskatām, ka 
iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un piemēroti mūsu atzinuma pamatošanai. 

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi 

3.1.2. Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un aģentūru finanšu noteikumiem katras 
aģentūras vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz starptautiski 
atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt pārskatiem pakārtoto 
darījumu likumību un pareizību. Tas ietver iekšējās kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un 
īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas 
dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, 
lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu oficiālajām 
prasībām, kas reglamentē šādu pārskatu sagatavošanu. Katras aģentūras vadībai ir galīgā 
atbildība par aģentūras pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

3.1.3. Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt aģentūras spēju turpināt 
darbību. Tai attiecīgi jāizklāsta jautājumi, kas saistīti ar aģentūras spēju turpināt darbību, un 
jāizmanto darbības turpināšanas pieņēmums grāmatvedībā, ja vien vadība neplāno likvidēt 
organizāciju vai pārtraukt darbību, vai tai nav citas reālas alternatīvas organizācijas slēgšanai 
vai darbības pārtraukšanai. 

3.1.4. Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par aģentūru finanšu ziņojumu sagatavošanas 
procesa pārraudzību. 



 72 

 

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā 

3.1.5. Mums ir divi mērķi. Viens no tiem ir iegūt pamatotu pārliecību par to, vai aģentūru 
pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un vai pārskatiem pakārtotie darījumi ir likumīgi 
un pareizi. Otrs mērķis ir, pamatojoties uz mūsu veikto revīzijas darbu, sagatavot Eiropas 
Parlamentam un Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm 
ticamības deklarācijas attiecībā uz aģentūru gada pārskatu ticamību un pārskatiem pakārtoto 
darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav 
garantija, ka revīzijā vienmēr tiks atklāti visi iespējamie būtiski nepareizu ziņu vai būtisku 
neatbilstību gadījumi. Būtiski nepareizas ziņas vai neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas 
dēļ un tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu 
ietekmēt saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem. 

3.1.6. Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Eiropas Komisijas vai sadarbības 
valstīm saņemtās subsīdijas un novērtējam aģentūru procedūras maksu un citu ieņēmumu (ja 
tādi ir) iekasēšanai. 

3.1.7. Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir 
radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Šī pārbaude aptver visas maksājumu kategorijas 
(tostarp aktīvu iegādei veiktos maksājumus), izņemot avansa maksājumus to veikšanas stadijā. 
Mēs pārbaudām avansa maksājumus tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz pamatojumu par to 
pareizu izlietojumu un attiecīgā aģentūra šo pamatojumu pieņem, dzēšot avansa maksājumu 
vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk. 

3.1.8. Saskaņā ar ISA un ISSAI mēs liekam lietā profesionālo spriedumu un visas mūsu 
revīzijas gaitā saglabājam profesionāli skeptisku attieksmi. Mēs veicam arī šādas darbības: 

o apzinām un novērtējam risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski 
nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas 
Savienības tiesiskais regulējums. Mēs izstrādājam un īstenojam revīzijas procedūras, lai 
reaģētu uz šo risku, un iegūstam revīzijas pierādījumus, kas ir pietiekami un piemēroti 
mūsu atzinumu pamatošanai. Risks neatklāt būtiski nepareizas ziņas vai neatbilstības, kas 
radušās krāpšanas dēļ, ir lielāks nekā risks tās neatklāt kļūdu dēļ, jo krāpšana var ietvert 
slepenu vienošanos, viltošanu, tīšus izlaidumus, datu sagrozīšanu vai iekšējās kontroles 
apiešanu; 

o iepazīstamies ar revīzijā iekļautajiem iekšējās kontroles mehānismiem, lai izstrādātu 
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par 
iekšējās kontroles efektivitāti; 

o novērtējam izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto 
grāmatvedības aplēšu pamatotību un ar to saistīto vadības sniegto informāciju; 
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o izdarām secinājumus par to, vai vadība ir pienācīgi izmantojusi darbības turpināšanas 
pieņēmumu grāmatvedībā un, pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, 
spriežam, vai attiecībā uz notikumiem vai nosacījumiem pastāv būtiska nenoteiktība, kas 
var radīt nopietnas šaubas par aģentūras spēju turpināt darbību. Ja secinām, ka būtiska 
nenoteiktība pastāv, mums savā revīzijas ziņojumā ir jāvērš uzmanība uz tās 
atspoguļojumu pārskatos vai, ja atspoguļojums pārskatos nav pienācīgs, mums ir jāgroza 
savs atzinums. Mūsu secinājumi balstās uz revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revīzijas 
ziņojuma sagatavošanai. Tomēr turpmāki notikumi var likt organizācijai pārtraukt 
darbību; 

o izvērtējam pārskatu vispārējo izklāstu, struktūru un saturu, tostarp informācijas 
sniegšanu, un vērtējam, vai pakārtotie darījumi un notikumi pārskatos ir izklāstīti patiesi; 

o iegūstam pietiekamus un piemērotus revīzijas pierādījumus par aģentūru finanšu 
informāciju, lai izstrādātu atzinumu par pārskatiem un tiem pakārtotajiem darījumiem. 
Mēs atbildam par revīzijas vadību, pārraudzību un izpildi. Mēs esam vienīgie atbildīgie par 
savu revīzijas atzinumu; 

o attiecīgos gadījumos ņemam vērā neatkarīgu ārējo revidentu veikto revīzijas darbu 
saistībā ar aģentūru pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas 70. panta 6. punktā. 

Mēs sazināmies ar vadību par tādiem jautājumiem kā revīzijai plānotais tvērums un laika 
grafiks, kā arī par nozīmīgiem revīzijas konstatējumiem un par visām nozīmīgām iekšējo 
kontroles mehānismu nepilnībām, kuras esam atklājuši revīzijas laikā. No jautājumiem, kas 
jāpaziņo aģentūrām, mēs apzinām tos jautājumus, kuri pārskatu kārtējā perioda revīzijā bija 
vissvarīgākie. Tos izceļam kā galvenos revīzijas jautājumus. Šos jautājumus mēs aprakstām savā 
revīzijas ziņojumā, ja vien tiesību aktos tas nav aizliegts, vai – ārkārtīgi retos gadījumos – ja 
secinām, ka informācija mūsu ziņojumā nav jāsniedz, jo ir pamats domāt, ka tās atklāšana 
varētu radīt negatīvas sekas, kuras būtu lielākas par labumu, ko sabiedrība gūtu no šīs 
paziņošanas. 
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Aģentūras, ko finansē atbilstoši DFS 

1. kategorijai “Vienotais tirgus, 
inovācija un digitālā joma” 
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Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) 

 

3.2. Eiropas Savienības 
Energoregulatoru sadarbības aģentūra 
(ACER) 

Ievads 

3.2.1. Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (“ACER”), kura atrodas 
Ļubļanā, izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 713/200925, kas vēlāk 
pārskatīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/94226. ACER galvenais 
uzdevums ir palīdzēt valstu regulatīvajām iestādēm ES līmenī īstenot dalībvalstīs regulatīvās 
funkcijas un vajadzības gadījumā koordinēt to darbību. Saskaņā ar Regulu par enerģijas tirgus 
integritāti un pārredzamību (REMIT regula27) ACER tika uzticēti papildu pienākumi saistībā ar 
Eiropas enerģijas vairumtirgus uzraudzību. Galvenie skaitliskie dati par ACER ir sniegti 
3.2.1. attēlā28. 

3.2.1. attēls. ACER galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: ACER 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; ACER sniegtie dati par personālu. 

                                                             
25 Regula (EK) Nr. 713/2009, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru. 

26 Regula (ES) 2019/942, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības 
aģentūru. 

27 Regula (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību. 

28 Plašāka informācija par ACER uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.acer.europa.eu. 

20

27

Budžets (miljoni EUR)*

105

106

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=celex%3A32009R0713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0942&qid=1656596216495
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1227
http://www.acer.europa.eu/
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Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) 

 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.2.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un ACER vadības sniegtās informācijas 
analīze. 

3.2.3. Mūsu atzinuma pamatojums, ACER vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā 
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 

3.2.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūras (“ACER”) pārskatus, kuri 
ietver finanšu pārskatus29 un ACER budžeta izpildes pārskatus30 par 2021. gada 
31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

                                                             
29 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

30 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) 

 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.2.5. Mēs uzskatām, ka ACER pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo ACER finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, 
tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā 
gadā saskaņā ar ACER Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem 
grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora 
grāmatvedības standartiem. 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.2.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.2.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.2.8. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 
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Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) 

 

Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību 

3.2.9. Revīzijas ziņojumā par 2019. finanšu gadu31 mēs secinājām, ka vairāki konkrētie 
līgumi saskaņā ar IT pakalpojumu pamatlīgumu bija daļēji nepareizi. Tā rezultātā saskaņā ar šo 
pamatlīgumu veiktie turpmākie maksājumi arī varētu būt nepareizi. 2021. gadā attiecīgie 
maksājumi bija 21 534 EUR. 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.2.10. No 2019. līdz 2021. gadam ACER izskatīja trīs iespējama interešu konflikta 
gadījumus saistībā ar to, ka augsta līmeņa darbinieki bija uzņēmušies algotu ārēju darbību vai 
jaunu darbu ārpus ACER. Mēs izskatījām vienu no šiem gadījumiem un konstatējām, ka 
ACER nebija ievērojusi Civildienesta noteikumu 16. pantu, proti, nebija konsultējusies ar 
Apvienoto komiteju un pieņēma lēmumu pēc termiņa beigām. Lēmumā bija paredzēti 
ierobežojumi, kuru nolūks bija mazināt interešu konflikta risku. Tomēr, tā kā lēmumu pieņēma 
novēloti, to nevarēja izpildīt: attiecīgā persona saņēma atļauju strādāt jaunajā darbā bez 
ierobežojumiem. Vēlāk ACER lūdza šo bijušo darbinieku ievērot sākotnējā lēmumā noteiktos 
ierobežojumus, bet šādai prasībai trūka juridiska pamata. 

Apsvērumi par budžeta pārvaldību 

3.2.11. Mēs konstatējām, ka ACER bija pārnesusi uz 2022. gadu 6,6 miljonus EUR 
(29,9 %) no 2021. gada saistību apropriācijām. No šīs summas 4,0 miljoni EUR jeb 54 % 
pamatdarbības izdevumu bija saistīti ar bāzes pamatdarbībām saskaņā ar REMIT regulu. Augsts 
pārnesumu līmenis ir pretrunā budžeta gada pārskata principam un norāda uz strukturālām 
problēmām budžeta izpildē. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.2.12. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 

                                                             
31 ERP ziņojums par ACER 2019. gada pārskatiem, 7. punkts. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ACER_2019/ACER_2019_LV.pdf
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Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) 

 

Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2016 ACER varētu apsvērt iespēju ieviest diferencētas budžeta apropriācijas, 
lai labāk ņemtu vērā darbību daudzgadu raksturu. Ieviests 

2019 

ACER parakstīja pamatlīgumu pēc kaskādes principa divās daļās par 
maksimālo summu 25 miljoni EUR IT sistēmu un konsultāciju jomā. Taču 
61,3 % no 2019. gadā veiktajiem 1. daļas maksājumiem, ko veica saskaņā 
ar līgumu, nebija ietverti līguma cenu sarakstos. ACER noslēdza tiešus 
līgumus par attiecīgajiem posteņiem, neizmantojot konkursa procedūru. 
Līdz ar to saistītie konkrētie līgumi ir nepareizi. 

Ieviešana ir sākta 

(līdz pamatlīguma termiņa beigām 2025. gadā) 

2019 

ACER nepareizi aprēķināja novērtēšanas punktus darbā pieņemšanas 
procedūrā, tāpēc kandidāts tika nepareizi atlasīts. Tas ir pretrunā 
vienlīdzīgas attieksmes principam un liecina, ka netiek piemēroti efektīvi 
iekšējās kontroles mehānismi. 

Neattiecas 
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Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2019 

Mēs atradām pierādījumus, kas varētu liecināt, ka ACER izmantoja 
pagaidu darbiniekus apstākļos, kad trūka tieši nodarbinātu štata 
darbinieku. Visi ACER strādājošie pagaidu darbinieki, izņemot vienu, veica 
ilgtermiņa uzdevumus. ACER jānodrošina, ka pastāvīgus uzdevumus veic 
tieši nodarbināti štata darbinieki, nevis pagaidu darbinieki. 

Ieviešana nav sākta 

2019 
ACER bija augsts pārnesumu līmenis, kas tikai daļēji bija pamatots. Šāds 
stāvoklis liecina par strukturālu problēmu. Lai šo jautājumu risinātu, 
ACER vēl vairāk jāuzlabo budžeta plānošana un tā izpildes cikli. 

Ieviešana ir sākta 

2019 

ACER neievēroja savas iekšējās kontroles sistēmas 12. principu, saskaņā 
ar kuru ACER ir jāreģistrē novirzes no noteikumiem un procedūrām 
izņēmumu reģistrā. Šāds stāvoklis vājina ACER iekšējās kontroles 
sistēmas pārredzamību un efektivitāti. 

Ieviests 

27. MAIJS 
Iekšējās kontroles nepilnības darbā pieņemšanas procedūrās ietekmēja 
kandidātu novērtēšanas procesu, bet nelika apšaubīt revidēto procedūru 
likumību vai pareizību. 

Neattiecas 

2020 
Citu jautājumu punkts: ACER nebija pieņēmusi iekšējos noteikumus, lai 
risinātu jautājumu par deleģējumu nepārtrauktību gadījumos, kad 
deleģējošie vai deleģētie kredītrīkotāji atstāj savus amatus. 

Ieviests 
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ACER atbilde 
3.2.9. Aģentūra atzīst maksājumu, kas veikts saskaņā ar attiecīgo pamatlīgumu. Tā vērtība ir 
0,1 % no visiem 2021. gadā veiktajiem maksājumiem. Aģentūra ir iespēju robežās līdz 
minimumam samazinājusi ārpuscenu saraksta izmantošanu (kas ir mazāka par 10 % no katra 
konkrētā līguma vērtības), ņemot vērā savu operatīvo darbību nepārtrauktību. 

3.2.10. Aģentūra atzīst visus ERP izklāstītos faktus. Jāatzīmē, ka, saskaroties ar šo situāciju 
pirmo reizi, aģentūra centās nodrošināt, lai tiktu piemēroti pienācīgi noteikumi un nosacījumi. 
Tomēr aģentūrai neizdevās to izdarīt laikus, un tai nācās atsaukt lēmumu. Aģentūra uzskatīja, 
ka vēstuļu apmaiņa ar bijušo darbinieku ir labs risinājums līgumsaistību formalizēšanai pēc 
lēmuma atsaukšanas, tādējādi aizsargājoties no operacionālajiem, juridiskajiem un reputācijas 
riskiem. Pēc pieredzes iegūšanas šajā procesā aģentūra ir apņēmusies šo procesu piemērot 
savlaicīgi un pareizi. 

3.2.11. Aģentūra atzīst, ka pārnesto apropriāciju līmenis ir palielinājies. 2021. gads bija pirmais 
gads, kurā aģentūra iekasēja maksas. Bez iepriekšējas pieredzes šajā jomā aģentūra piesardzīgi 
slēdza līgumus par saviem resursiem un aizkavēja vairāku tādu darbības projektu sākšanu, 
kurus bija plānots segt ar maksām, līdz brīdim, kad tiks veikts pirmais maksājums. Tā rezultātā 
gada beigās bija augsts pārnesumu līmenis no saistību nepabeigtajiem atlikumiem. 
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3.3. Eiropas Elektronisko sakaru 
regulatoru iestādes atbalsta aģentūra 
(BEREC birojs) 

Ievads 

3.3.1. Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūru (“BEREC birojs”), 
kas atrodas Rīgā, izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra 
Regulu (ES) Nr. 2018/197132, ar kuru aizstāj iepriekšējo Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1211/200933. BEREC biroja galvenais uzdevums ir sniegt Eiropas Elektronisko 
sakaru regulatoru iestādei (BEREC) profesionāla un administratīva atbalsta pakalpojumus. 
Regulatoru padomes vadībā BEREC birojs vāc un analizē informāciju par elektroniskajiem 
sakariem un izplata valstu regulatīvajām iestādēm regulatīvo paraugpraksi, piemēram, kopīgas 
pieejas, metodoloģijas vai vadlīnijas par ES tiesiskā regulējuma īstenošanu. Galvenie skaitliskie 
dati par BEREC biroju ir sniegti 3.3.1. attēlā34. 

3.3.1. attēls. BEREC biroja galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: BEREC biroja 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; BEREC biroja sniegtie dati par personālu. 

                                                             
32 Regula (ES) 2018/1971, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (BEREC) 

un BEREC atbalsta aģentūru (BEREC birojs). 

33 Regula (EK) Nr. 1211/2009, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru 
iestādi (BEREC) un biroju. 

34 Plašāka informācija par BEREC biroja kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.berec.europa.eu. 

8

10

Budžets (miljoni EUR)*

43

45

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=celex%3A32009R1211
http://www.berec.europa.eu/
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Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūra (BEREC birojs) 

 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.3.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un BEREC biroja vadības sniegtās 
informācijas analīze. 

3.3.3. Mūsu atzinuma pamatojums, BEREC biroja vadības un stratēģisko vadītāju 
pienākumi, kā arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir 
aprakstīti šā ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma 
sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.3.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras 
(“BEREC biroja”) pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus35 un BEREC biroja 
budžeta izpildes pārskatus36 par 2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, 
un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

                                                             
35 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

36 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.3.5. Mēs uzskatām, ka BEREC biroja pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto 
gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo BEREC biroja finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar BEREC biroja Finanšu noteikumiem un Komisijas 
grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski 
atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem. 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.3.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.3.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.3.8. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību 

3.3.9. Revīzijas ziņojumā par 2019. finanšu gadu37 mēs konstatējām nepareizu juridisko 
pakalpojumu iepirkuma procedūru. Tā rezultātā visi turpmākie maksājumi, kas veikti uz šā 
pamatlīguma bāzes, ir nepareizi. 2021. gadā attiecīgie maksājumi bija 4444 EUR. 

                                                             
37 ERP ziņojums par BEREC biroja 2019. gada pārskatiem, 17. punkts. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_LV.pdf
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Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.3.10. Mūsu pārbaudītajā darbā pieņemšanas procedūrā atlases komisija pirms 
pieteikumu izskatīšanas nebija noteikusi, kā piešķirt punktus par katru atlases kritēriju. Tātad 
kandidātu novērtēšana nebija pārredzama. 

Atlases komisijas priekšsēdētājs bija deklarējis profesionālu interešu konfliktu saistībā ar 
diviem viņa pārraudzībā strādājošiem kandidātiem, tomēr galīgajā novērtējuma ziņojumā 
nebija aprakstīts, kā šis interešu konflikts novērsts. 

Šie konstatētie trūkumi vājināja pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principu ievērošanu 
darbā pieņemšanas procedūrā, un šie trūkumi var pakļaut BEREC biroju reputācijas un 
juridiskiem riskiem. 

3.3.11. Vienā revidētajā IT pakalpojumu iepirkuma procedūrā BEREC birojs prasīja 
darbuzņēmējam iesniegt piedāvājumu, iepriekš neprecizējot vajadzīgos pakalpojumus. Šāda 
pieeja mazina darbību efektivitāti, lietderību un saimnieciskumu. 

Turklāt BEREC birojs neveica pārbaudes, lai pārliecinātos, ka konkrētiem līgumiem 
piemērojamās cenas atbilst pamatlīgumā noteiktajām cenām un atlaidēm. Cenu ex ante 
pārbaužu trūkums ir BEREC biroja iekšējās kontroles sistēmas nepilnība. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.3.12. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2018. gads 

BEREC birojs parakstīja pamatlīgumu ar vienu uzņēmumu par 
sekretariāta atbalsta pakalpojumiem. Darbinieki (pagaidu darbinieki) bija 
nolīgti saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar akreditētām pagaidu 
darbinieku aģentūrām. Tomēr šādu līgumu izmantošana darbaspēka 
nodrošināšanai neatbilst ES sociālajiem un nodarbinātības noteikumiem 
un pakļauj BEREC biroju juridiskiem un reputācijas riskiem. 

Ieviests 

2019 

BEREC birojs pabeidza iepirkuma procedūru un parakstīja līgumu pirms 
visu saņemto piedāvājumu izvērtēšanas. Tas nozaudēja vienu 
piedāvājumu un to neizvērtēja. Novērtējuma ziņojumā par šo procedūru 
nebija paskaidrots, kā BEREC birojs bija secinājis, vai piedāvājumi atbilda 
attiecināmības kritērijiem. Iepirkuma procedūru veica tikai viena 
persona. Šī persona bija paziņojusi par iespējamu interešu konfliktu, bet 
tomēr visu procedūru veica vienpersoniski. Šo iemeslu dēļ mēs uzskatām, 
ka līgums ir nepareizs. 

Ieviešana ir sākta 
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BEREC biroja atbilde 
3.3.9. BEREC birojs ir uzlabojis iepirkumu, lai izvairītos no pagātnes kļūdu atkārtošanās. 

3.3.10. BEREC birojs ņem vērā apsvērumu un sagatavos jaunas iekšējās veidnes atlases 
procedūrām, lai procesu uzlabotu. 

BEREC birojs norāda, ka, lai gan tika piemēroti direktora ierosinātie interešu konflikta riska 
mazināšanas pasākumi, tie netika pienācīgi dokumentēti. 

BEREC birojs pieņēma iekšējos noteikumus par to, kā dokumentēt atbilstību AACC lēmumam, 
lai turpmāk izvairītos no konstatētajiem riskiem. 

3.3.11. BEREC birojs atzīst apsvērumu un uzlabos dokumentāciju par visiem procesa posmiem, 
kuru rezultātā tiek apstiprināts darba pārskats. 

BEREC birojs mainīs savu iekšējo procedūru un turpmāko īpašo līgumu apstiprināšanas 
procedūrā iekļaus pienācīgu visu cenu pārbaužu dokumentāciju. 
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3.4. Eiropas Savienības Aviācijas 
drošības aģentūra (EASA) 

Ievads 

3.4.1. Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru (“EASA”), kura atrodas Ķelnē, 
reglamentē ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regulu (ES) 2018/113938, ar 
ko atceļ Regulu (EK) Nr. 216/200839. EASA ir uzticēti konkrēti regulatīvi un izpildes uzdevumi 
aviācijas drošības jomā. Galvenie skaitliskie dati par EASA ir sniegti 3.4.1. attēlā40. 

3.4.1. attēls. EASA galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: EASA 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; EASA sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.4.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un EASA vadības sniegtās informācijas 
analīze. 

                                                             
38 Regula (EK) Nr. 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas 

Savienības Aviācijas drošības aģentūras izveidi. 

39 Regula (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas 
Aviācijas drošības aģentūras izveidi. 

40 Plašāka informācija par EASA uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.easa.europa.eu. 

257

258

Budžets (miljoni EUR)*

744

729

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32018R1139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0216&qid=1652738342329
http://www.easa.europa.eu/
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3.4.3. Mūsu atzinuma pamatojums, EASA vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā 
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.4.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (“EASA”) pārskatus, kuri ietver 
finanšu pārskatus41 un EASA budžeta izpildes pārskatus42 par 2021. gada 
31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.4.5. Mēs uzskatām, ka EASA pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo EASA finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar EASA Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

                                                             
41 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

42 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.4.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.4.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.4.8. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.4.9. No 2019. līdz 2021. gadam EASA izskatīja divus iespējama interešu konflikta 
gadījumus saistībā ar to, ka augsta līmeņa darbinieks bija uzņēmies jaunu darbu ārpus EASA. 
Pārkāpjot Civildienesta noteikumu 16. pantu, kurā ir noteikts, ka saistībā ar interešu aizstāvības 
un lobēšanas risku ir jāpublicē izskatīto gadījumu saraksts, EASA to vienā mūsu revidētajā 
gadījumā nedarīja. Šajā pašā gadījumā EASA bija pārkāpusi arī vēl vienu citu Civildienesta 
noteikumu 16. panta noteikumu, proti, nebija konsultējusies ar Apvienoto komiteju. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.4.10. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2016 
Nozares finansēto darbību rezultātā gadu gaitā EASA ir uzkrājusi 

52 miljonu EUR pārpalikumu, taču EASA izveides regulā attiecībā uz to 
noteikumu nav. 

Ieviešana ir sākta 

(Ārpus EASA kontroles) 

2018. gads 

EASA uzņēmās saistības par līgumu ar Eiropas Komisiju par arhivēšanas 
pakalpojumiem pēc līguma atjaunošanas. Lai nodrošinātu līdzekļu 

pieejamību, budžeta saistības ir jāiereģistrē pirms juridisko saistību 
uzņemšanās. 

Ieviests 
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EASA atbilde 
3.4.9. Konkrētajā, šeit aplūkotajā gadījumā EASA to ir rūpīgi izvērtējusi, kā arī visus turpmākos 
pieprasījumus veikt profesionālo darbību/sniegt konsultācijas, par kuriem ziņojis bijušais 
darbinieks, attiecībā uz faktiska vai potenciāla (tostarp šķietama) konflikta riska rašanos ar 
EASA interesēm. Vajadzības gadījumā tika ieviesti atbilstoši riska mazināšanas pasākumi, kā arī 
noteikti attiecīgi ierobežojumi. 
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3.5. Eiropas Banku iestāde (EBI) 

Ievads 

3.5.1. Eiropas Banku iestādi (“EBI”), kura atrodas Parīzē, izveidoja ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/201043. EBI veicina augstas kvalitātes kopējas regulatīvas un 
uzraudzības prakses ieviešanu banku nozarē, uzrauga, kā valstu iestādes piemēro ES tiesību 
aktus attiecībā uz bankām, un pieņem lēmumus ārkārtas situācijās. Galvenie skaitliskie dati par 
EBI ir sniegti 3.5.1. attēlā44. 

3.5.1. attēls. EBI galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: EBI 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; EBI sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.5.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un EBI vadības sniegtās informācijas 
analīze. 

3.5.3. Mūsu atzinuma pamatojums, EBI vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā arī 
revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

                                                             
43 Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi). 

44 Plašāka informācija par EBI uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.eba.europa.eu. 

54

54

Budžets (miljoni EUR)*

217

222

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1093&qid=1651463883741
http://www.eba.europa.eu/
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Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.5.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Banku iestādes (“EBI”) pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus45 un 
EBI budžeta izpildes pārskatus46 par 2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu 
gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.5.5. Mēs uzskatām, ka EBI pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu visos 
būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo EBI finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, tās 
darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā 
gadā saskaņā ar EBI Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem 
grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora 
grāmatvedības standartiem. 

 
 

                                                             
45 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

46 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.5.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.5.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.5.8. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.5.9. EBI vēlējās iegūt piekļuvi banku parāda un kapitāla tirgus datiem un secināja, ka šos 
pakalpojumus var sniegt tikai divi konkrēti ekonomikas dalībnieki. Tāpēc EBI uzsāka divas 
atsevišķas sarunu procedūras, lai slēgtu līgumus attiecīgi par 100 000 EUR un 43 800 EUR, 
iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, kā to nosaka Finanšu regulas I pielikuma 
11.1. punkta b) apakšpunkta ii) un iii) punkts. Abos gadījumos EBI neievēroja visus vajadzīgos 
procedūras posmus, kas paredzēti Finanšu regulas I pielikuma 16. punktā, piemēram, prasību 
nosūtīt uzaicinājumu uz konkursu un prasību izstrādāt konkursa specifikācijas. 

3.5.10. Mēs konstatējām iekšējās kontroles nepilnības, kas ietekmē darbā pieņemšanas 
procedūras. Vienā procedūrā mēs neatradām pierādījumus tam, ka EBI pirms kandidātu 
pieteikumu izvērtēšanas būtu noteikusi minimālo punktu skaitu, kas kandidātam jāsaņem, lai 
viņu iekļautu veiksmīgo kandidātu sarakstā. Šī nepilnība vājina pārredzamības un vienlīdzīgas 
attieksmes principu ievērošanu. 

Kādā citā procedūrā atlases komisija bija izveidota ar e-pastu apmaiņu, nevis ar konkrētu 
komisijas iecelšanas lēmumu, tāpēc trūka pilnīgas revīzijas takas, pēc kuras varētu izsekot visu 
komisijas locekļu iecelšanai. Pēc revīzijas EBI iesniedza dokumentus, ar kuriem pierādīja, ka tā 
ir mainījusi šos procesus. 
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3.5.11. Saskaņā ar Uzraudzības padomes reglamentu Valdes locekļi, kuriem ir interešu 
konflikts, nedrīkst piedalīties Valdes diskusijās vai balsošanā par attiecīgo jautājumu. Tomēr 
interešu konfliktā esošais loceklis drīkst palikt sanāksmē, ja nevienam pret to nav iebildumu. 
Tas rada risku Valdes neatkarībai, vismaz šķietami. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.5.12. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2019 
EBI nekad nav koriģējusi uz aplēsēm balstītas pensiju iemaksas 
faktiskajos skaitļos un arī nav plānojusi to darīt. Valsts kompetento 
iestāžu (VKI) iemaksas netika koriģētas, lai atbilstu faktiskajiem skaitļiem. 

Ieviests 

2019 

EBI budžetu finansē VKI un ES. EBI izveides regulā ir noteikts, ka iemaksu 
attiecība VKI ir 60 % un ES – 40 %. Tomēr faktiskā attiecība nedaudz 
atšķiras EBTA VKI iemaksu dēļ. Ja N-2 gadā ir budžeta pārpalikums, EBI to 
pārdala, izmantojot attiecību 60 % pret 40 % N gadā, nevis pamatojoties 
uz N-2 gada faktisko attiecību. 

Ieviests 

2020 

EBI 2020. gadā noslēdza īstermiņa banku nolīgumu ar kādu banku, 
izmantojot nepareizu iepirkuma procedūru, jo līguma vērtība bija 
novērtēta pārāk zemu. Par laikposmu no 2020. gada janvāra līdz 
augustam samaksātie negatīvie procenti bija 38 430 EUR. 

Neattiecas 
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Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2020 

Attiecībā uz kādu iepirkuma procedūru trūka pienācīga pamatojuma tam, 
kāpēc izmantota sarunu procedūra, nevis publicēts iepriekšējs 
paziņojums par līgumu, turklāt trūka piemērotas revīzijas takas. Līguma 
vērtība bija 31 000 EUR. 

Neattiecas 

2020 

Vienā no iepirkuma procedūrām kredītrīkotājs oficiāli neiecēla 
darbinieku, kas aizstāja citu darbinieku piedāvājumu atvēršanas komisijā. 
Turklāt šis oficiāli neieceltais loceklis tikai pēc piedāvājumu atvēršanas 
parakstīja deklarāciju par interešu konflikta neesamību. 

Neattiecas 

2020 

EBI nepiemēroja ES Finanšu regulā noteiktos procentus 2020. gada 
iemaksām, kuras novēloti saņēma no vairākām dalībvalstu un EBTA VKI. 
Uzkrāto procentu summa 2020. gadā ir 25 103 EUR. Mūsu veiktās 
revīzijas rezultātā un pēc apspriešanās ar Eiropas Komisiju EBI nolēma no 
2021. gada piemērot procentus par novēlotiem maksājumiem. 

Ieviests 

2020 

EBI nav oficiāli atjauninājusi darbības nepārtrauktības plānu kopš 
2017. gada. Pirms EBI 2019. gada jūnijā pārcēlās no Londonas uz Parīzi, 
tika izstrādāts plāna projekts. Tas tika izmantots par pamatu rīcībai 
Covid-19 pandēmijas laikā. Tomēr EBI augstākā vadība nav ne to oficiāli 
apstiprinājusi, ne atjauninājusi informāciju. 

Ieviests 
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EBI atbilde 
3.5.9 EBI atzīst savu kļūdu, neveicot visus Finanšu regulas 16. punktā paredzētos procedūras 
posmus, kuros pakalpojumus var sniegt tikai viens ekonomikas dalībnieks. Kopš brīža, kad EBI 
saņēma šo sākotnējo apsvērumu no ERP, tā ir papildinājusi savus iekšējos procesus un veikusi 
visus nepieciešamos procedūras posmus attiecībā uz šāda veida procedūrām. 

3.5.10. EBI ir apņēmusies nodrošināt pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principus visās 
atlases procedūrās, inter alia: sistemātiski noteikt nepieciešamo punktu skaitu un slieksni, lai 
kandidātus varētu atlasīt pirms viņu pieteikumu izskatīšanas; pieaicināt ārējos locekļus uz 
savām paneļdiskusijām, jo īpaši attiecībā uz vadošajiem amatiem. 

Pēc revīzijas EBI ir vēl vairāk nostiprinājusi savus iekšējos procesus un tagad sistemātiski 
formalizē iecelšanas lēmumus vienā dokumentā (lai gan iepriekš e-pastus varēja izmantot, lai 
paātrinātu procesu), kam arī būtu jāatvieglo revīzija. 

3.5.11. Uzraudzības padome 2022. gada 21. jūnija sanāksmē pieņēma grozījumu tās 
reglamentā, kā arī Valdes un Pastāvīgo komiteju noregulējuma jautājumos (ResCo) un 
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas komitejas (AMLSC) 
pilnvarās, saskaņā ar kurām loceklim, kas ir paziņojis par interešu konfliktu, nekādā gadījumā 
nedrīkst piedalīties nedz pašā diskusijā, nedz balsošanā. 
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3.6. Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) 

Ievads 

3.6.1. Eiropas Ķimikāliju aģentūru (“ECHA”), kura atrodas Helsinkos, izveidoja ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/200647. Tās galvenie uzdevumi ir nodrošināt 
cilvēku veselības un vides augsta līmeņa aizsardzību, kā arī vielu brīvu apriti iekšējā tirgū, reizē 
veicinot konkurenci un novatorismu. ECHA arī sekmē alternatīvu metožu izstrādi ar vielām 
saistīto risku novērtēšanai. Galvenie skaitliskie dati par ECHA ir sniegti 3.6.1. attēlā48. 

3.6.1. attēls. ECHA galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: ECHA 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; ECHA sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.6.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un ECHA vadības sniegtās 
informācijas analīze. 

3.6.3. Mūsu atzinuma pamatojums, ECHA vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā 
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

                                                             
47 Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu 

un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru. 

48 Plašāka informācija par ECHA uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.echa.europa.eu. 

128

129

Budžets (miljoni EUR)*

572

575

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1907&qid=1649784347659
http://www.echa.europa.eu/
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Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.6.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Ķimikāliju aģentūras (“ECHA”) pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus49 
un ECHA budžeta izpildes pārskatus50 par 2021. gada 31. decembrī slēgto 
finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.6.5. Mēs uzskatām, ka ECHA pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo ECHA finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar ECHA Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

                                                             
49 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

50 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.6.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.6.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.6.8. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 



 103 

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) 

 

Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2017 

Par uzņēmumu deklarēto apjomu pārbaudi ir atbildīgas dalībvalstu 
īstenošanas iestādes, un ECHA nav izpildes pilnvaru. ECHA spēja veikt tai 
uzticētos uzdevumus ir atkarīga no dalībvalstu iestādēm. Tas apgrūtina 
REACH regulas efektīvu īstenošanu un ietekmē arī maksājumu aprēķina 
precizitāti. 

Ieviests 

2018 

ECHA sagaida, ka maksas un maksājumi ievērojami kritīsies, sākot ar 
2019. gadu. Pastāv risks, ka relatīvi stabilais izdevumu līmenis un krietni 
neparedzamākais ieņēmumu līmenis var negatīvi ietekmēt ECHA darbību 
un budžeta izpildi. Aģentūrai kopā ar Eiropas Komisiju un budžeta 
lēmējiestādēm ir jāsāk sarunas par dzīvotspējīgu un jaunu finansēšanas 
modeli. 

Ieviests 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1907&qid=1649784347659
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ECHA atbilde 
Aģentūra ņem vērā Palātas ziņojumu. 
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3.7. Eiropas Apdrošināšanas un aroda 
pensiju iestāde (EAAPI) 

Ievads 

3.7.1. Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (“EAAPI”), kura atrodas 
Frankfurtē, izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1094/201051. EAAPI 
uzdevumi ir veicināt augstas kvalitātes kopēju regulatīvu un uzraudzības standartu un prakses 
noteikšanu, veicināt juridiski saistošu ES aktu konsekventu piemērošanu, stimulēt un veicināt 
uzdevumu un pienākumu deleģēšanu starp kompetentajām iestādēm, uzraudzīt un izvērtēt 
tirgus norises, kuras attiecas uz tās kompetences jomu, un sekmēt apdrošinājuma ņēmēju, 
pensiju shēmu dalībnieku un labuma guvēju aizsardzību. Galvenie skaitliskie dati par EAAPI ir 
sniegti 3.7.1. attēlā52. 

3.7.1. attēls. EAAPI galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: EAAPI 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; EAAPI sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.7.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un EAAPI vadības sniegtās 
informācijas analīze. 

                                                             
51 Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas 

Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi). 

52 Plašāka informācija par EAAPI uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.eiopa.europa.eu. 

33

38

Budžets (miljoni EUR)*

166

187

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32010R1094
http://www.eiopa.europa.eu/
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3.7.3. Mūsu atzinuma pamatojums, EAAPI vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā 
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.7.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (“EAAPI”) pārskatus, kuri 
ietver finanšu pārskatus53 un EAAPI budžeta izpildes pārskatus54 par 2021. gada 
31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.7.5. Mēs uzskatām, ka EAAPI pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo EAAPI finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar EAAPI Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

                                                             
53 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

54 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.7.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.7.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.7.8. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību 

3.7.9. EAAPI biroju nomas līgumā ir noteikts, ka telpu īpašniekam ir jādod iepriekšēja 
piekrišana, ja viņa īpašumā esošajās ēkās tiek plānotas izmaiņas un tajās paredzēts uzstādīt 
papildu iekārtas. Šajā līgumā noteikts arī, ka ar šāda veida izmaiņām saistītos darbus var veikt 
tikai īpašnieka izraudzīti darbuzņēmēji. Šo līgumisko ierobežojumu dēļ EAAPI bez atbilstošas 
iepirkuma procedūras tieši piešķīra renovācijas darbu līgumu īpašnieka izraudzītiem 
darbuzņēmējiem. Tas ir pretrunā Finanšu regulas 164., 167. un 170. pantam. Tādējādi summas, 
uz kurām attiecas šī līguma klauzula (288 125 EUR, kas samaksāti 2021. gadā un no kuriem 
89 240 EUR attiecās uz 2020. gada saistībām), bija nepareizas. 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.7.10. Mēs konstatējām nepilnības EAAPI pārvaldības un kontroles sistēmās saistībā ar 
interešu konfliktu. 

a) Saskaņā ar Uzraudzības padomes reglamentu Valdes locekļi, kuriem ir interešu 
konflikts, nedrīkst piedalīties Valdes diskusijās vai balsošanā par attiecīgo jautājumu. 
Tomēr interešu konfliktā esošais loceklis drīkst palikt sanāksmē, ja nevienam pret to 
nav iebildumu. Tas rada risku Valdes neatkarībai, vismaz šķietami. 
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b) 2020. gada jūlijā EAAPI Valde pieņēma politiku attiecībā uz neatkarību un lēmumu 
pieņemšanu ar mērķi izvairīties no interešu konfliktiem, kas varētu rasties 
Uzraudzības padomes locekļiem, novērotājiem, darba grupas locekļiem un citām 
personām, kuras ir saistītas ar EAAPI, bet kuras tajā nav tieši nodarbinātas. Tomēr 
par interešu konfliktu pārvaldībai vajadzīgo praktisko risinājumu pieņemšanu ir 
jāatbild Uzraudzības padomei, nevis Valdei. 

c) Valde ieceļ divus novērtētājus, kuriem uztic priekšsēdētāja un izpilddirektora gada 
snieguma ziņojumu sagatavošanu. Novērtētāji veic šo uzdevumu arī gadījumos, kad 
var pastāvēt interešu konflikts, piemēram, ja novērtētājs ir tādas valsts 
kompetentās iestādes darbinieks, kurai EAAPI plāno piemērot kādu no pasākumiem 
saskaņā ar EAAPI regulas 16.–19. pantu (piemēram, Savienības tiesību akta 
pārkāpuma procedūru). Tas var nelabvēlīgi ietekmēt novērtētāja un nākamā 
novērtētāja neatkarību un ir pretrunā EAAPI regulas 42. panta 1. punkta prasībai. 

3.7.11. No 2019. līdz 2021. gadam EAAPI izskatīja vienu iespējama interešu konflikta 
gadījumu saistībā ar to, ka augsta līmeņa darbinieks bija uzņēmies jaunu darbu ārpus EAAPI. 
EAAPI neievēroja Civildienesta noteikumu 16. pantu un nekonsultējās ar Apvienoto komiteju, 
kā to nosaka Civildienesta noteikumu II pielikuma 2. pants. Tā vietā EAAPI apspriedās ar iekšēji 
izveidotu struktūru – Interešu konflikta padomdevēju komiteju, kuras sastāvā ir EAAPI ētikas 
speciālists (iecēlējinstitūcijas iecelts darbinieks), EAAPI Uzraudzības padomes loceklis un EAAPI 
valdes loceklis –, lai nodrošinātu neatkarību tādu interešu konflikta situāciju izvērtēšanā, kurās 
iesaistīti augstākā līmeņa darbinieki. Tomēr šī struktūra nevar aizstāt Apvienoto komiteju, kā 
paredzēts Civildienesta noteikumos. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.7.12. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32010R1094
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2018 
Pagaidu darbiniekiem jānodrošina tādi paši apstākļi kā tieši 
nodarbinātajam personālam. EAAPI ir jāanalizē pagaidu darbinieku darba 
apstākļi un jānodrošina, lai tie atbilstu ES un valsts darba likumam. 

Ieviests 

2019 

2019. gada budžeta dokumentos nebija pilnībā aprakstīts, kā šīs ES un 
EBTA dalībvalstu kompetento iestāžu (VKI) iemaksas bija aprēķinātas. 
EAAPI nekad nav koriģējusi vai nav plānojusi koriģēt VKI uz aplēsēm 
balstītās pensiju iemaksas faktiskajos skaitļos. 

Ieviests 

2019 

EAAPI budžetu finansē VKI un pati Eiropas Savienība. EAAPI izveides 
regulā ir noteikts, ka iemaksu attiecība VKI ir 60 % un ES – 40 %. Tomēr 
faktiskā attiecība nedaudz atšķiras EBTA VKI iemaksu dēļ. Ja N-2 gadā ir 
budžeta pārpalikums, EAAPI to pārdala, izmantojot attiecību 60 % pret 
40 % N gadā, nevis pamatojoties uz N-2 gada faktisko attiecību. 

Ieviests 
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Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2020 

2020. gada maijā EAAPI parakstīja līgumu par klātienes mācību kursu 
nodrošināšanu. 2020. gada augustā EAAPI parakstīja līguma grozījumu, 
kurā paredzēja virtuālu mācību kursu nodrošināšanu par augstākām 
cenām (darbības jomas paplašināšana). Tātad attiecīgie 2020. gadā 
veiktie maksājumi 3850 EUR apmērā (2021. gadā – 11 700 EUR), ir 
nepareizi. Pēc mūsu 2021. gada revīzijas EAAPI apturēja 1. grozījuma 
darbību un uzsāka jaunu procedūru. 

Ieviests 

2020 

EAAPI nepiemēroja ES Finanšu regulā noteiktos kavējuma procentus 
2020. gada iemaksām, kuras novēloti saņēma no vairākām dalībvalstu un 
EBTA VKI. Pēc apspriešanās ar Eiropas Komisiju EAAPI nolēma piemērot 
nokavējuma procentus un informēja par to VKI. 

Ieviests 

2020 

EAAPI nav nedz ex ante, nedz ex post kontroles sistēmas, lai pārbaudītu, 
vai to izmaksu summa, kuru valsts iestādēm atlīdzina avansā un kuru tās 
ir pieprasījušas par norīkotajiem valsts ekspertiem, saskan ar vienošanos. 
Tātad norīkotajiem valsts ekspertiem vajadzīgo personāla izmaksu 
atlīdzināšanu var aprēķināt, pamatojoties uz neprecīzām izmaksām, vai 
turpmākās personāla izmaksu izmaiņas var nebūt iekļautas un risinātas. 

Ieviests 
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EAAPI atbilde 
3.7.9. Drošības un darbības apsvērumu dēļ EAAPI pašreizējais nomas līgums uzliek Aģentūrai 
pienākumu būvdarbu veikšanai izmantot iznomātāja nolīgtos uzņēmumus. Šīs klauzulas 
neievērošana nozīmētu EAAPI līgumsaistību pārkāpumu. Ņemot vērā Revīzijas palātas 
apsvērumu, EAAPI līdzīgu apstākļu gadījumā nākotnē centīsies saskaņot aģentūras 
pienākumus, kas noteikti saskaņā ar Finanšu regulu, ar nomas līgumā noteiktajiem 
juridiskajiem pienākumiem un ierobežojumiem. Turklāt, uzsākot iepirkuma procedūru jaunam 
nomas līgumam (pašreizējā līguma darbības termiņš beidzas 2028. gadā), aģentūra centīsies 
izvairīties no līdzīgas problēmas saistībā ar Finanšu regulā paredzētajiem pienākumiem, kas ir 
pretrunā ar nomas līgumā noteiktajām juridiskajām saistībām. 

3.7.10. a) EAAPI uzsver, ka ar Uzraudzības padomes (BoS) reglamentu jau tagad tiek īstenots 
Regulas 1094/2010 42. panta 3. punkts un tas stingri atbilst tā prasībām. Tomēr EAAPI cieši 
sadarbojas ar ESMA un EBI, lai kliedētu Revīzijas palātas bažas par kāda konfliktējoša locekļa 
klātbūtni sanāksmē, kurā apspriež attiecīgo jautājumu vai par to balso. 

b) Lai gan EAAPI uzskata, ka EAAPI regulas 42. panta 4. punkta noteikums par praktisko kārtību 
būtībā jau ir īstenots ar pašreizējo regulatoru valdes reglamentu, EAAPI atzīst, ka jebkurā laikā 
ir jānodrošina visu tās iekšējo noteikumu un praktiskās kārtības juridiskā noteiktība. Līdz ar to 
EAAPI saskaņā ar Revīzijas palātas apsvērumu iesniegs attiecīgo Valdes politiku pieņemšanai 
valdē. 

c) EAAPI uzsver, ka attiecīgā valdes lēmuma (EIOPA-MB-12/018) par priekšsēdētāja un 
izpilddirektora novērtējumu praktiskā īstenošana atbilst Revīzijas palātas viedoklim. Lai 
formalizētu savu pašreizējo praksi, EAAPI piekrīt šajā sakarā iekļaut skaidru noteikumu. 

3.7.11. Saskaņā ar EAAPI ētikas noteikumiem (EIOPA-MB-20–006–Rev1, 3. panta 7. punkts), lai 
nodrošinātu iesaistīto vērtētāju neatkarību, ir izveidota Padomdevēja komiteja interešu 
konfliktu jautājumos (ACCI), ko veido EAAPI ētikas speciālists (darbinieks, kuru ieceļ 
iecēlējinstitūcija), EAAPI Uzraudzības padomes loceklis un EAAPI valdes loceklis, un tam ir 
uzticēts veikt ētikas jautājumu novērtēšanu, iesaistot priekšsēdētāju (kas darbojas arī kā 
Apvienotā komiteja saskaņā ar Civildienesta noteikumu 16. pantu). Tādējādi notika 
apspriešanās ar ACCI, un lieta tika izvērtēta. ACCI secināja, ka interešu konflikts nepastāv, un 
aicināja EAAPI Uzraudzības padomi pieņemt lēmumu šajā sakarā. Pēc tam EAAPI Uzraudzības 
padome apstiprināja darbību ar savu 2021. gada 11. novembra lēmumu, ko ACCI pēc tam 
paziņoja attiecīgajai personai. Ņemot vērā Revīzijas palātas apsvērumu, EAAPI plāno turpmāk 
šādos jautājumos apspriesties gan ar ACCI, gan ar Apvienoto komiteju. 
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3.8. Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūts (EIT) 

Ievads 

3.8.1. Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (EIT), kurš atrodas Budapeštā, izveidoja ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 294/200855, kas grozīta un aizstāta ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/81956. EIT sekmē ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi 
un konkurētspēju Eiropas Savienībā, atbalstot inovāciju ES un dalībvalstu līmenī. Šajā nolūkā 
Institūts piešķir dotācijas “zināšanu un inovāciju kopienām” (ZIK), kuras sasaista kopā 
augstākās izglītības, pētniecības un uzņēmējdarbības nozares ar mērķi veicināt inovāciju un 
uzņēmējdarbību. 2021. gadā ZIK tika piešķirtas dotācijas 350 miljonu EUR apmērā 
(2020. gadā – 568 miljoni EUR), un šī summa veido 98 % no EIT kopējiem izdevumiem 
(2020. gadā – 99 %). Galvenie skaitliskie dati par EIT ir sniegti 3.8.1. attēlā57. 

3.8.1. attēls. EIT galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: EIT 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; EIT sniegtie dati par personālu. 

Budžets samazinājās, jo 2021. gadā ZIK īstenoja ievērojami mazāku piešķirto dotāciju summu, 
kas skaidrojams ar pāreju no iepriekšējā daudzgadu finanšu shēmas perioda uz jauno periodu. 

                                                             
55 Regula (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi. 

56 Regula (ES) 2021/819 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi. 

57 Plašāka informācija par EIT uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
https://eit.europa.eu. 

560

407

Budžets (miljoni EUR)*

66

64

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2008%3A097%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0819
https://eit.europa.eu/
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Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.8.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un EIT vadības sniegtās informācijas 
analīze. 

3.8.3. Mūsu atzinuma pamatojums, EIT vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā arī 
revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.8.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (“EIT”) pārskatus, kuri ietver finanšu 
pārskatus58 un EIT budžeta izpildes pārskatus59 par 2021. gada 31. decembrī 
slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

                                                             
58 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

59 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.8.5. Mēs uzskatām, ka EIT pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu visos 
būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo EIT finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, tā 
darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā 
gadā saskaņā ar EIT Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem 
grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora 
grāmatvedības standartiem. 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.8.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.8.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.8.8. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.8.9. Attiecībā uz diviem revidētiem maksājumiem EIT bija apstiprinājis attiecīgās 
budžeta saistības tikai pēc līgumu parakstīšanas. Tas neatbilst Finanšu regulas 73. panta 
2. punktam. 
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Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.8.10. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2017 ZIK pilnībā neizmantoja EIT piešķirtās dotācijas summas. Neattiecas 

2017 
EIT publicē paziņojumus par vakancēm savā tīmekļa vietnē un HR ĢD 
vietnē, bet parasti ne Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) tīmekļa 
vietnē. 

Ieviests 

2016/2019 Līdz ar EIT budžeta palielinājumu un pārraugāmo ZIK skaita pieaugumu 
amata vietu skaits nav attiecīgi palielinājies. 

Ieviešana nav sākta 

Ārpus EIT kontroles 
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EIT atbilde 
3.8.9. EIT ņem vērā Palātas apsvērumu. 

Sākot no 2023. gada dotāciju cikla, EIT izmantos Eiropas Komisijas standarta 
pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” IT rīkus, lai pārvaldītu dotācijas (e-dotācijas), ja 
sistēmā būs iestrādāti atbilstoši iekšējās kontroles mehānismi līdzīgu kļūdu novēršanai. 

Attiecīgā EIT standarta darbības procedūra attiecībā uz finanšu plūsmām tiks 
atjaunināta, lai atspoguļotu izmaiņas. 
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3.9. Eiropas Jūras drošības aģentūra 
(EMSA) 

Ievads 

3.9.1. Eiropas Jūras drošības aģentūru (“EMSA”), kura atrodas Lisabonā, izveidoja ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1406/200260. EMSA uzdevums ir nodrošināt 
augsta līmeņa kuģošanas drošību un novērst kuģu radīto piesārņojumu. Aģentūra arī sniedz 
tehnisko palīdzību Eiropas Komisijai un dalībvalstīm un pārrauga un izvērtē ES tiesību aktu 
īstenošanu. Galvenie skaitliskie dati par EMSA ir sniegti 3.9.1. attēlā61. 

3.9.1. attēls. EMSA galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: EMSA 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; EMSA sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.9.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un EMSA vadības sniegtās 
informācijas analīze. 

3.9.3. Mūsu atzinuma pamatojums, EMSA vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā 
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

                                                             
60 Regula (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu. 

61 Plašāka informācija par EMSA uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.emsa.europa.eu. 
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125

Budžets (miljoni EUR)*

267

273

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32002R1406&qid=1649781576861
http://www.emsa.europa.eu/
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Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.9.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Jūras drošības aģentūras (“EMSA”) pārskatus, kuri ietver finanšu 
pārskatus62 un EMSA budžeta izpildes pārskatus63 par 2021. gada 31. decembrī 
slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.9.5. Mēs uzskatām, ka EMSA pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo EMSA finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar EMSA Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

                                                             
62 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

63 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.9.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.9.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.9.8. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.9.9. 2021. gadā EMSA grozīja 14 konkrētos līgumus par pakalpojumu sniegšanu, 
pamatojoties uz Finanšu regulas 172. panta 3. punkta d) apakšpunktu. Šo līgumu kopējā 
sākotnējā vērtība bija 8,9 miljoni EUR, un kopējā grozītā vērtība bija 15,7 miljoni EUR. Tātad 
grozījumu apmērs bija 6,8 miljoni EUR, kas līguma sākotnējo vērtību palielina par 76 %. 

Finanšu regulas 172. panta 3. punkta d) apakšpunkts pieļauj līgumos veikt izmaiņas, kuras 
negroza sākotnējo iepirkuma procedūru obligātās prasības un nepārsniedz 10 % no līguma 
sākotnējās vērtības, ja vien šāda vērtības izmainīšana neizriet no iepirkuma dokumentu vai 
līguma noteikumu stingras piemērošanas. EMSA izmantoja tieši šo gadījumu kā juridisko 
pamatu saistībā ar minētajiem 14 grozījumiem. 

Attiecīgajos līgumos (tostarp saistītajos iepirkuma dokumentos) nav skaidri noteikts, ka vērtību 
var palielināt. Tāpēc līguma vērtības pieaugums nevarētu izrietēt no “iepirkuma procedūras 
dokumentu vai līguma noteikumu stingras piemērošanas”. Attiecīgie 14 grozījumi palielināja 
līgumu sākotnējo vērtību par vairāk nekā 10 % un tāpēc neatbilst Finanšu regulas 172. panta 
3. punkta d) apakšpunktam. 
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Tomēr 2021. gadā izmaksātās summas (5,4 miljoni EUR) izrietēja no attiecīgajos pamatlīgumos 
noteikto vienības cenu piemērošanas un atbilda sākotnējai pamatlīguma maksimālajai vērtībai. 
Ņemot vērā, ka katrs pamatlīgums tika noslēgts ar vienu ekonomikas dalībnieku, attiecīgie 
grozījumi nemainīja ekonomisko līdzsvaru par labu līgumslēdzējam un neradīja konkurences 
izkropļojumus. Tādējādi no tā izrietošie maksājumi netika ietekmēti. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.9.10. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2020 

ES Finanšu regulā ir noteikts, ka maksājumus veic noteiktā 30 dienu 
termiņā. 2020. gadā EMSA to neizdarīja 11 % gadījumu. Mēs novērojām 
līdzīgu vai augstāku kavējumu līmeni 2019., 2018., 2017. un 2016. gadā. 
Ir pieliktas zināmas pūles, lai samazinātu kavēšanos, taču šī atkārtotā 
nepilnība pakļauj EMSA finanšu un reputācijas riskam. 

Ieviests 

2020 

EMSA 2020. gadā izmaksāja iekārtošanās un dienas naudu visiem 
darbiniekiem, kuri tika pieņemti darbā kā pagaidu darbinieki uzreiz pēc 
norīkojuma uz EMSA. EMSA neveica pietiekamus pasākumus, lai 
pārbaudītu tiesības uz šiem pabalstiem. Tā ir iekšējās kontroles nepilnība. 

Ieviests 

2020 

Pieciem darbiniekiem, kuri ieņem vadošus amatus EMSA, ir deleģēti 
uzdevumi, kas tiem piešķir tieši tādas pašas pilnvaras kā izpilddirektoram 
attiecībā uz visiem budžeta posteņiem. EMSA izpilddirektors arī ikgadējā 
atvaļinājuma laikā parakstīja lēmumu par deleģēto izpilddirektoru un 
iecēlējinstitūciju pienākumu izpildītājiem, minētā atvaļinājuma laikā 
pilnībā deleģējot šīs divas funkcijas. 

Ieviests 
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EMSA atbilde 
3.9.9. EMSA ņem vērā ERP apsvērumu un ir veikusi pasākumus, lai attiecīgi grozītu turpmākās 
konkursa specifikācijas un līgumu veidnes. 
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3.10. Eiropas Savienības Kiberdrošības 
aģentūra (ENISA) 

Ievads 

3.10.1. Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūru (“ENISA”), kura atrodas Atēnās, 
izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2019/88164. ENISA galvenais 
uzdevums ir panākt augsta līmeņa kiberdrošību visā Savienībā, tostarp aktīvi atbalstot 
dalībvalstu un Savienības iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru centienus uzlabot kiberdrošību 
un kalpojot par padomu un lietpratības uzziņas punktu visām attiecīgām Savienības 
ieinteresētajām personām. ENISA pirmo reizi izveidoja kā Eiropas Tīklu un informācijas drošības 
aģentūru ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 460/200465. Galvenie skaitliskie 
dati par ENISA ir sniegti 3.10.1. attēlā66. 

3.10.1. attēls. ENISA galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: ENISA 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; ENISA sniegtie dati par personālu. 

Darbinieku skaita pieaugums 2021. gadā ir saistīts ar ENISA panākumiem, aizpildot vairākas 
ilgstošas vakances. 

                                                             
64 Regula (ES) 2019/881 par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju. 

65 Regula (EK) Nr. 460/2004, ar ko izveido Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru. 

66 Plašāka informācija par ENISA uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.enisa.europa.eu. 

26

29

Budžets (miljoni EUR)*

87

106

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0460&qid=1652180477522
http://www.enisa.europa.eu/
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Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.10.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un ENISA vadības sniegtās 
informācijas analīze. 

3.10.3. Mūsu atzinuma pamatojums, ENISA vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, 
kā arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.10.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūras (“ENISA”) pārskatus, kuri ietver 
finanšu pārskatus67 un ENISA budžeta izpildes pārskatus68 par 2021. gada 
31. decembrī slēgto finanšu gadu], un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

                                                             
67 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

68 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.10.5. Mēs uzskatām, ka ENISA pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo ENISA finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar ENISA Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.10.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.10.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.10.8. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.10.9. ENISA sistemātiski piešķir zemas vērtības līgumus, lai gan kredītrīkotājs nav 
apstiprinājis un parakstījis attiecīgo piešķiršanas lēmumu, bet tas neatbilst Finanšu regulas 
I pielikuma 30.3. un 30.4. punktam. 

3.10.10. Lai izlemtu, vai konkrētu pakalpojumu sūtīt ārštatam vai veikt pašiem, ENISA ir 
izstrādājusi un izmanto izmaksu un ieguvumu analīzes metodoloģiju. Tomēr šai metodoloģijai ir 
izstrādes trūkumi, kas var ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesa objektivitāti un pakļaut 
ENISA finanšu riskam. 
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3.10.11. Finanšu regulas 167. pantā attiecībā uz iepirkuma procedūrām ir prasīts skaidri 
nošķirt atlases un piešķiršanas kritērijus. Atlases kritēriji ir cieši jāsaista ar pretendentu 
novērtēšanu, savukārt piešķiršanas kritēriji – ar piedāvājumu novērtēšanu. Mēs konstatējām, 
ka divās iepirkuma procedūrās ENISA kā piešķiršanas kritēriju skatīja uzņēmuma tehnisko 
spēju, kas nepārprotami ir pretendenta, nevis piedāvājuma novērtēšana. Šāda atlases un 
piešķiršanas kritēriju pārklāšanās mazina juridisko noteiktību un pakļauj ENISA reputācijas un 
juridiskajam riskam. 

3.10.12. No 2019. līdz 2021. gadam ENISA izskatīja trīs iespējama interešu konflikta 
gadījumus saistībā ar to, ka augsta līmeņa darbinieks bija uzņēmies jaunu darbu ārpus ENISA. 
Mēs izskatījām vienu no šiem gadījumiem un konstatējām, ka ENISA nebija ievērojusi 
Civildienesta noteikumu 16. pantu, proti, nebija konsultējusies ar Apvienoto komiteju. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.10.13. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2018 

ENISA nebija izstrādāta sensitīvo amatu politika, kas ļautu noteikt 
sensitīvus pienākumus, tos atjaunināt un izstrādāt piemērotus pasākumus 
personīgas ieinteresētības riska mazināšanai. Tas bija pretrunā 
ENISA iekšējās kontroles standartiem. ENISA ir jāpieņem un jāievieš 
sensitīvo amatu politika. 

Ieviests 

2019 

ENISA 2019. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ievērojami palielināja 
pagaidu darbinieku skaitu (29 % no kopējā faktiskā darbaspēka). Tas 
liecina, ka ENISA ir palielinājusi savu atkarību no pagaidu darbiniekiem 
daudzās dažādās darbības jomās. 

Ieviests 

2019 

Līgums, kas noslēgts starp ENISA un pagaidu darba aģentūru, neparedz 
nodarbinātības pamatnoteikumus, kas pamatotu kategoriju, kurā pagaidu 
darbinieks tiek pieņemts darbā. Pagaidu darbinieki arī nesaņem tādus 
pašus sociālos pabalstus kā ENISA darbinieki. 

Ieviests 
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Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2020 

Kāds darbinieks no 1. janvāra līdz 12. februārim apstiprināja budžeta 
saistības un maksājumus bez derīga deleģējuma. Lai gan maksājumu 
summa nepārsniedz šai revīzijai noteikto būtiskuma slieksni (summa ir 
1,6 % no kopējām 2020. gadā pieejamajām maksājumu apropriācijām), šis 
jautājums ir būtisks pēc iedabas. 

Ieviests 

2020 
ENISA nebija pieņēmusi iekšējos noteikumus, lai risinātu jautājumu par 
deleģējumu nepārtrauktību gadījumos, kad deleģējošie vai deleģētie 
kredītrīkotāji atstāj savus amatus. 

Ieviests 

2020 

ERP konstatēja vairākas nepilnības ENISA deleģēšanas procedūrās. Vienā 
gadījumā deleģējuma termiņš jau vairākus mēnešus bija beidzies, bet 
darbinieks turpināja izsniegt atļaujas veikt darījumus. Citos gadījumos 
darbiniekiem ar parakstu bija jāapstiprina viņiem piešķirtie deleģējumi. 
Vairumā gadījumu tas tika darīts vairāk nekā 10 mēnešus vēlāk. Tika 
konstatēta arī deleģējuma un tās parametru neatbilstība IT sistēmā. 

Ieviests 
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ENISA atbilde 
3.10.9. ENISA piekrīt šim revīzijas konstatējumam un atzinīgi vērtē to, un jau ir veikusi 
nepieciešamos pasākumus, lai risinātu šo problēmu. 

3.10.10. ENISA piekrīt šim revīzijas konstatējumam un atzinīgi vērtē to, un jau ir veikusi 
nepieciešamos pasākumus, lai risinātu šo problēmu. 

3.10.11. ENISA piekrīt šim revīzijas konstatējumam un atzinīgi vērtē to, un jau ir veikusi 
nepieciešamos pasākumus, lai risinātu šo problēmu. 

3.10.12 Lai gan Apvienotajai komitejai ir tikai konsultatīva loma un attiecīgi konstatētā 
nepilnība neietekmēja lēmumu pieņemšanu, ENISA tomēr piekrīt un atzinīgi vērtē šo revīzijas 
konstatējumu. Tāpēc ENISA oficiāli izveidos Apvienoto komiteju, lai nodrošinātu atbilstību 
tiesiskajam regulējumam, kas ir jāpiemēro. 
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3.11. Eiropas Savienības Dzelzceļu 
aģentūra (ERA) 

Ievads 

3.11.1. Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru (“ERA”), kura atrodas Lillē un Valensjēnā, 
izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 881/200469, ko 2016. gadā atcēla 
un aizstāja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/79670. ERA uzdevums ir 
paaugstināt Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpējās izmantojamības un drošības līmeni. ERA ir 
arī tā ES iestāde, kas atbild par atļauju, sertifikātu un apstiprinājumu izsniegšanu šajā jomā. 
Galvenie skaitliskie dati par ERA ir sniegti 3.11.1. attēlā71. 

3.11.1. attēls. ERA galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: ERA 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; ERA sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.11.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un ERA vadības sniegtās informācijas 
analīze. 

                                                             
69 Regula (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu. 

70 Regula (ES) 2016/796 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru. 

71 Plašāka informācija par ERA uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.era.europa.eu. 

37

40

Budžets (miljoni EUR)*

177

188

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0881&qid=1652738429148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0796
http://www.era.europa.eu/
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3.11.3. Mūsu atzinuma pamatojums, ERA vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā 
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.11.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras (“ERA”) pārskatus, kuri ietver finanšu 
pārskatus72 un ERA budžeta izpildes pārskatus73 par 2021. gada 31. decembrī 
slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.11.5. Mēs uzskatām, ka ERA pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo ERA finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, 
tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā 
gadā saskaņā ar ERA Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem 
grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora 
grāmatvedības standartiem. 

                                                             
72 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

73 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.11.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.11.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.11.8. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2013 ERA atrodas Lillē un Valensjēnā. Izmaksas, visticamāk, varētu samazināt, 
ja visas darbības būtu centralizētas vienuviet. Neattiecas 

2018 

2019. gadā ERA sāks iekasēt nodevas un maksas par sertifikācijas 
uzdevumiem. Jaunajā Regulā ir noteikts, ka ir jāņem vērā mazu un vidēju 
uzņēmumu (MVU) īpašās vajadzības. ERA ir jāievieš efektīvi kontroles 
mehānismi, ar kuriem pārbaudīt MVU kritērijus attiecībā uz kandidātiem. 

Ieviešana ir sākta 

2019 
ERA nepārbaudīja summas Eiropas Komisijas iesniegtajos rēķinos saskaņā 
ar pakalpojumu līmeņa nolīgumu par dažādu IT pakalpojumu sniegšanu. 
Tas norāda uz ERA iekšējās kontroles mehānismu nepilnībām. 

Ieviests 
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ERA atbilde 
Aģentūra ņem vērā Palātas ziņojumu. 
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3.12. Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde (EVTI) 

Ievads 

3.12.1. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (“EVTI”), kura atrodas Parīzē, izveidoja ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/201074. EVTI uzdevums ir uzlabot 
ieguldītāju aizsardzību un veicināt stabilitāti un kārtību finanšu tirgos. EVTI savu 
pamatuzdevumu un mērķus sasniedz ar četrām darbībām: tā novērtē riskus ieguldītājiem, 
tirgiem un finanšu stabilitātei; pabeidz izstrādāt vienotu noteikumu kopumu ES finanšu 
tirgiem; veicina uzraudzības konverģenci un tieši uzrauga konkrētas finanšu sabiedrības. 
Galvenie skaitliskie dati par EVTI ir sniegti 3.12.1. attēlā75. 

3.12.1. attēls. EVTI galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: EVTI 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; EVTI sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.12.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un EVTI vadības sniegtās informācijas 
analīze. 

                                                             
74 Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un 

tirgu iestādi). 

75 Plašāka informācija par EVTI uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.esma.europa.eu. 

60

69

Budžets (miljoni EUR)*

250

308

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1095&qid=1651460320912
http://www.esma.europa.eu/
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3.12.3. Mūsu atzinuma pamatojums, EVTI vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā 
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.12.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (“EVTI”) pārskatus, kuri ietver finanšu 
pārskatus76 un EVTI budžeta izpildes pārskatus77 par 2021. gada 31. decembrī 
slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.12.5. Mēs uzskatām, ka EVTI pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo EVTI finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, 
tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā 
gadā saskaņā ar EVTI Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem 
grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora 
grāmatvedības standartiem. 

                                                             
76 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

77 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.12.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.12.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.12.8. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.12.9. Saistībā ar pakalpojumu iepirkumu, kura aplēstā vērtība ir 45 000 EUR, mēs 
konstatējām, ka EVTI ar pakalpojuma raksturu saistītu iemeslu dēļ bija uzsākusi sarunu 
procedūru bez tās izsludināšanas, tādējādi pārkāpjot Finanšu regulas I pielikuma 3.1. punktu. 
EVTI iekšējās kontroles standarti paredz, ka visi gadījumi, kuros konstatētas novirzes no 
noteiktajiem procesiem un procedūrām, ir jāpamato un jāapstiprina centralizēti reģistrēto 
izņēmumu ziņojumos pirms pasākumu veikšanas. Tomēr šajā gadījumā EVTI to izdarīja tikai pēc 
mūsu revīzijas beigām. 

3.12.10. Mēs konstatējām nepilnības EVTI pārvaldības un kontroles sistēmās saistībā ar 
interešu konfliktiem. 

a) Saskaņā ar Uzraudzības padomes reglamentu Valdes locekļi, kuriem ir interešu 
konflikts, nedrīkst piedalīties diskusijās vai balsošanā par attiecīgo jautājumu. Taču 
loceklis drīkst atrasties sanāksmē, ja vien locekļu vairākums nenobalso viņu izslēgt. 
Tas rada risku Valdes neatkarībai, vismaz šķietami. 
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b) EVTI noteikumos par priekšsēdētāja un izpilddirektora novērtēšanu nav skaidri 
noteikts, ka Uzraudzības padomes loceklis, uz kura VKI attiecas vai varētu tikt 
attiecinātas Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16.–19. pantā paredzētās procedūras 
(piemēram, ES tiesību aktu pārkāpums), nevar būt priekšsēdētāja vai izpilddirektora 
novērtētājs vai viņu apelācijas sūdzības novērtētājs. Tas var negatīvi ietekmēt 
novērtētāja un vērtējamās personas neatkarību. Mēs konstatējām, ka iepriekšējos 
gados šāda novērtējuma laikā bija radies interešu konflikta risks, un EVTI bija lēni 
veikusi problēmas mazināšanas pasākumus. Mēs arī konstatējām, ka EVTI nav aktīvi 
uzraudzījusi iespējamās interešu konflikta situācijas, piemēram, izvērtējot, vai 
iepriekšējie lēmumi saistībā ar VKI var izraisīt iespējamu konfliktu. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.12.11. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2018 
No kredītreitingu aģentūrām un darījumu reģistriem iekasēto maksu 
pārpalikums un deficīts gadā var izraisīt darbību šķērsfinansēšanu. EVTI 
jāatrod, kā izvairīties no šādas šķērsfinansēšanas. 

Ieviešana nav sākta 

(Ārpus EVTI kontroles) 

2019 
EVTI nekad nav koriģējusi un nav plānojusi koriģēt, izmantojot faktiskos 
skaitļus, uz aplēšu pamata valsts kompetento iestāžu noteiktās pensiju 
iemaksas attiecībā uz N gadu. 

Ieviests 

2020 

Informācija no darījumu reģistriem par maksu aprēķināšanu tika pakļauta 
tikai ierobežotai pārbaudei, ko veica neatkarīgi revidenti. Tika publicēts 
apspriešanas dokuments, kurā ierosināts vienkāršot apgrozījuma 
noteikšanai izmantoto metodi. Deleģēto aktu pārskatīšana attiecībā uz 
kredītreitingu aģentūru un darījumu reģistru maksām ir atkarīga no 
Komisijas. EVTI ir atkārtoti norādījusi, ka pārskatīšana ir nepieciešama. 

Ieviešana nav sākta 

(Ārpus EVTI kontroles) 
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Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2020 

Kredītreitingu aģentūru regula (CRA) paredz iespēju apiet maksu 
iekasēšanas mehānismu. Kredītreitingu aģentūras varētu arī izvairīties no 
maksām, pārnesot ieņēmumus uz trešo valstu jurisdikcijām. Šai regulai 
piemērojamas Eiropas Komisijas tiesības ierosināt izmaiņas tiesību aktos. 
EVTI publicēja apspriešanas dokumentu un iesniedza Eiropas Komisijai 
tehnisku ieteikumu par regulas grozīšanu. 

Ieviešana nav sākta 

(Ārpus EVTI kontroles) 

2020 

Vāji iekšējās kontroles mehānismi attiecībā uz laiku, par ko EVTI maksā, 
pamatojoties uz līgumu “par laiku un līdzekļiem”, kas noslēgts saskaņā ar 
pamatlīgumu par IT konsultāciju pakalpojumiem (neklātienes dienu 
skaita pārbaude). 

Ieviests 

2020 

EVTI parakstīja “datu pakalpojumu pamatlīgumu”. Līguma maksimālā 
summa nebija skaidri norādīta, jo tika izmantota pakalpojumu sniedzēja 
veidne. Turklāt kredītrīkotājs, kurš parakstīja līgumu, bija pilnvarots 
parakstīt juridiskās saistības tikai par pusi no attiecīgās summas. Pēc 
revīzijas EVTI veica korektīvus pasākumus, lai to novērstu (t. i., 
izpilddirektors parakstīja līgumu). 

Ieviests 

2020 
EVTI nepiemēroja kavējuma procentus vairākām kredītreitingu 
aģentūrām. Kredītrīkotājs nenoteica debitoru parādus un nepieņēma 
oficiālu lēmumu par šo summu atcelšanu. 

Ieviests 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1060&qid=1652738625440
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EVTI atbilde 
3.12.9. Ex ante publicitātes izlaidums tika pamatots ar iepirkuma specifisko raksturu. Šis 
izņēmums tika attiecīgi dokumentēts ex post (2021. gada beigās) un apstiprināts pēc ERP 
revīzijas. Turklāt EVTI jau ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai novērstu līdzīgu situāciju 
nākotnē. 

3.12.10. EVTI ir pilnībā apņēmusies ievērot augstākos ētikas standartus attiecībā uz interešu 
konfliktu novēršanu, kā minēts EVTI dibināšanas regulā. 

a) EVTI pašreizējie noteikumi par interešu konfliktiem pilnībā atbilst EVTI regulas 42. panta 
3. punktam, ar ko prasa, lai konfliktējošie locekļi atturas no dalības diskusijās un balsojuma par 
pasākumiem, par kuriem Valdes locekļi potenciāli konfliktē. 

EVTI jau tiek ievērota prakse potenciāli konfliktējošiem Valdes locekļiem (un tos pavadošajam 
personālam), EVTI priekšsēdētājam un izpilddirektoram iziet no (virtuālās) Valdes istabas. 

EVTI Uzraudzības padome ir mainījusi savu politiku 7. jūlijā, lai nepārprotami prasītu 
konfliktējošiem locekļiem iziet no istabas saskaņā ar esošo praksi. 

b) EVTI pieņem zināšanai ERP apsvērumu. EVTI uzskata, ka interešu konflikta risks šajā 
konkrētajā situācijā ir mazināts, jo vērtētājs nav piedalījies galīgā vērtējuma sniegšanā. 

Par visām darbībām, ko veikuši EVTI Valdes locekļi, tostarp vērtētāji, viņiem ir saistoša viņu 
deklarācija par pienākumiem interešu konfliktu politikas piemērošanā attiecībā uz personām, 
kuras nav darbinieki, ietverot pienākumu ziņot ad hoc par interešu konfliktiem, kad tie rodas, 
papildus ikgadējai interešu deklarācijai un papildus iespējamiem interešu konfliktiem, kādi 
rodas no apspriežamajiem punktiem vai lēmumiem konkrētā Valdes sanāksmē/aicinājumā 
paust interesi/rakstveida procedūrā. 

EVTI nav iebildumu savā vērtēšanas procesā ieviest konkrētu mijnorādi uz interešu konflikta 
politiku. Turklāt EVTI jau ir ieviesusi papildu aizsargpasākumu, apkopojot to Valdes locekļu 
ad hoc apstiprinājumus par interešu konfliktu neesamību, kurus ievēlējuši viņu kolēģi, lai 
sagatavotu novērtējuma ziņojumu projektus par EVTI augstāko vadību 2021. gadam. 
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3.13. Eiropas Savienības Kosmosa 
programmas aģentūra (EUSPA) 

Ievads 

3.13.1. Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūru (“EUSPA”), kura atrodas 
Prāgā, izveidoja ar Regulu (ES) Nr. 2021/69678. EUSPA pārvalda ES kosmosa programmu, 
veicinot ES labklājību un drošību. EUSPA aizstāja Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas 
aģentūru (GSA), kas pirms tam 2010. gadā bija pārņēmusi visus uzdevumus, kuri iepriekš bija 
uzticēti kopuzņēmumam GALILEO. Galvenie skaitliskie dati par EUSPA ir sniegti 3.13.1. attēlā79. 

3.13.1. attēls. EUSPA galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: EUSPA 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; EUSPA sniegtie dati par personālu. 

Budžeta palielinājums 2021. gadā bija saistīts ar papildu pienākumiem, kas EUSPA uzticēti 
saskaņā ar jauno ES kosmosa programmu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.13.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un EUSPA vadības sniegtās 
informācijas analīze. 

                                                             
78 Regula (ES) 2021/696, ar ko izveido Savienības kosmosa programmu un Eiropas Savienības 

Kosmosa programmas aģentūru. 

79 Plašāka informācija par EUSPA uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.euspa.europa.eu. 

1 584

2 666

Budžets (miljoni EUR)*

212

242

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj
http://www.euspa.europa.eu/
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3.13.3. Mūsu atzinuma pamatojums, EUSPA vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, 
kā arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.13.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūras (“EUSPA”) pārskatus, kuri 
ietver finanšu pārskatus80 un EUSPA budžeta izpildes pārskatus81 par 
2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.13.5. Mēs uzskatām, ka EUSPA pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo EUSPA finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar EUSPA Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

                                                             
80 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

81 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Apstākļu akcentējums 

3.13.6. Mēs vēršam uzmanību uz pārskatu 6.1. skaidrojumu, kurā aprakstīta 
Krievijas agresijas kara pret Ukrainu ietekme uz EUSPA finanšu darbības rezultātu 
pārskatu un bilanci. 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.13.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.13.8. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.13.9. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.13.10. Divās revidētajās darbā pieņemšanas procedūrās mēs konstatējām vairākus 
procedūras trūkumus, kas apdraud pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principus. 

a) Abos gadījumos paziņojumos par vakancēm nebija noteikts ne punktu skaits, kas 
nepieciešams, lai kandidātus varētu atlasīt vai iekļaut rezerves sarakstā, ne 
kandidātu skaits, kuri tiks atlasīti vai iekļauti rezerves sarakstā. Šie skaitļi bija oficiāli 
norādīti tikai atlases komisijas galīgajos ziņojumos, kas publicēti pēc kandidātu 
pieteikumu izskatīšanas. 

b) Atlases komisijas izdotie norādījumi par punktu piešķiršanu par dažādiem atlases 
kritērijiem nebija pietiekami detalizēti, lai nodrošinātu, ka atlases komisijas locekļi 
piemēro konsekventu pieeju. 
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c) Vienā no divām darbā pieņemšanas procedūrām attiecībā uz vienu no 
pārbaudījumiem iepriekš nebija noteikta punktu piešķiršanas shēma. 

3.13.11. No 2019. līdz 2021. gadam EUSPA izskatīja vienu iespējama interešu konflikta 
gadījumu saistībā ar to, ka augsta līmeņa darbinieks bija uzņēmies jaunu darbu ārpus EUSPA. 
EUSPA apstiprināja jauno darbu, nosakot ierobežojumus. Tomēr EUSPA, neraugoties uz 
vispārējo pienākumu pamatot savus lēmumus, nesniedza pamatojumu šiem ierobežojumiem. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.13.12. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2017 E-iepirkums: GSA vēl neizmanto nevienu no Eiropas Komisijas 
izstrādātajiem e-iepirkuma IT rīkiem. Ieviests 

2019 

Nav ieviesta visaptveroša ex ante vai ex post stratēģija, atbilstoši kurai 
varētu apstiprināt izmaksas, kuras EKA paziņojusi kā radušās saistībā ar 
programmu EGNOS un GALILEO īstenošanu. Tātad pastāv risks, ka 
GSA maksājumi EKA var būt aprēķināti, pamatojoties uz neprecīzām 
izmaksām, un tas var ietekmēt GSA pārskatus. 

Ieviests 
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EUSPA atbilde 
3.13.10. Aģentūra plāno ieviest vairākas izmaiņas darbā pieņemšanas procedūrās, lai reaģētu 
uz identificētajiem apsvērumiem. 

3.13.11. EUSPA pieņem zināšanai ERP apsvērumu un ņems to attiecīgi vērā savās procedūrās. 
EUSPA vēlētos precizēt, ka šajā konkrētajā gadījumā tā lēmumā nav norādījusi ierobežojumu 
iemeslus, jo ir uzskatījusi tos par pašsaprotamiem, jo: 

- Ierobežojumi attiecās tikai uz piedāvājumu sagatavošanu iepirkumam, dotācijām vai 
godalgu konkursiem, kuros attiecīgā persona bija iesaistīta, strādājot Aģentūrā. 

- Lēmums attiecas uz bijušo Aģentūras vecāko darbinieku, attiecībā uz kuru uzskata, ka viņš ir 
pilnībā zinājis piemērojamos noteikumus. 
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Aģentūras, ko finansē atbilstoši DFS 
2. kategorijai “Kohēzija, noturība un 

vērtības” 
 



 150 

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) 

 

3.14. Eiropas Profesionālās izglītības 
attīstības centrs (Cedefop) 

Ievads 

3.14.1. Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (“Cedefop”), kurš atrodas 
Salonikos, izveidoja ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 337/7582, kas atcelta ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2019. gada 16. janvāra Regulu (ES) 2019/12883. Cedefop veicina profesionālās 
izglītības attīstību ES līmenī, apkopojot un izplatot profesionālās izglītības sistēmu 
dokumentāciju. Galvenie skaitliskie dati par Cedefop ir sniegti 3.14.1. attēlā84. 

3.14.1. attēls. Cedefop galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: Cedefop 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; Cedefop sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.14.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un Cedefop vadības sniegtās 
informācijas analīze. 

                                                             
82 Regula (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru. 

83 Regula (ES) 2019/128, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru 
(Cedefop) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 337/75. 

84 Plašāka informācija par Cedefop uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.cedefop.europa.eu. 

25

25

Budžets (miljoni EUR)*

108

108

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:1975:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0128&from=LV
http://www.cedefop.europa.eu/
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3.14.3. Mūsu atzinuma pamatojums, Cedefop vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, 
kā arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.14.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (“Cedefop”) pārskatus, kuri 
ietver finanšu pārskatus85 un Cedefop budžeta izpildes pārskatus86 par 
2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.14.5. Mēs uzskatām, ka Cedefop pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto 
gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Cedefop finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Cedefop Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

                                                             
85 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

86 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.14.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.14.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.14.8. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.14.9. Mēs konstatējām nepilnības Cedefop darbā pieņemšanas procedūrās. 

a) Vienā gadījumā Cedefop izmantoja ārējos konsultantus, lai pārbaudītu pieteikumus 
pēc paziņojumā par vakanci noteiktajiem priekšatlases kritērijiem. Konsultanti 
sniedza novērtējumu, bet attiecībā uz dažiem priekšatlases kritērijiem atlases 
komisija nolēma to neizmantot. Tā vietā tā atkārtoja pašu skrīninga procesa daļu. 
Mēs konstatējām lielas neatbilstības starp Cedefop un konsultantu veikto 
novērtējumu. Šīs neatbilstības, kas varēja dot labumu kandidātiem vai radīt 
neizdevīgus apstākļus, radās tāpēc, ka nebija skaidru un detalizētu priekšatlases 
kritēriju vērtēšanas vadlīniju. 

b) Divās darbā pieņemšanas procedūrās attālināti rakstiski testi notika vairākas dienas, 
un tas palielināja risku, ka testa saturs var tikt atklāts bez atļaujas. Vienā no šiem 
diviem gadījumiem procedūra notika četras dienas, un pa vidu bija nedēļas nogale. 
Cedefop neveica visus nepieciešamos pasākumus, lai izveidotu efektīvu iekšējās 
kontroles mehānismu saistīto risku mazināšanai. Pēc mūsu revīzijas Cedefop 
pielāgoja savas turpmākās darbā pieņemšanas procedūras. 
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3.14.10. Mēs konstatējām arī nepilnības maksājumu pārvaldībā, jo īpaši attiecībā uz 
ex ante pārbaudēm. 

a) Pamatlīgums par IT pakalpojumiem un produktiem ļāva darbuzņēmējam prasīt 
uzcenojumu pa virsu faktiskajām cenām. Cedefop samaksāja rēķinu 11 614 EUR 
apmērā, vispirms nepārbaudot, vai rēķinā norādītās summas ir pareizas, lai gan 
Finanšu regulā ir noteikta prasība veikt šāda veida ex ante pārbaudes. Pēc mūsu 
revīzijas Cedefop pielāgoja savas iekšējās procedūras, lai novērstu līdzīgus gadījumus 
turpmāk. 

b) Citā gadījumā Cedefop samaksāja 180 590 EUR par pasūtījuma veidlapu saskaņā ar 
pamatlīgumu, kas saistīts ar jaunas interneta vietnes izveidi. Tas veica šo 
maksājumu, nesaņemot no darbuzņēmēja saskaņā ar pamatlīgumu prasītās īpašās 
deklarācijas. Šīs darbības neveikšana attiecās uz visām 28 pasūtījuma veidlapām, kas 
saistītas ar šo pamatlīgumu, un to kopējā vērtība bija 883 539 EUR. Tas varētu 
pakļaut Cedefop juridiskam riskam saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesībām. Pēc 
revīzijas Cedefop lūdza darbuzņēmējus vēlāk iesniegt trūkstošās deklarācijas un 
reģistrēja gadījumu savā neatbilstību reģistrā. Centrs arī pielāgoja savas iekšējās 
procedūras, lai novērstu līdzīgus gadījumus turpmāk. 

c) 2020. gada aprīlī dotācijas saņēmējs iesniedza galīgā maksājuma pieprasījumu. 
Cedefop aizkavēja maksājuma apstrādi, pārsniedzot dotācijas nolīgumā noteikto 
60 dienu termiņu, un galīgo maksājumu veica tikai 2021. gada janvārī. Saskaņā ar 
Cedefop sniegto informāciju kavēšanās galvenokārt bija saistīta ar projekta vadītāja 
prombūtni un turpmāku kavēšanos saziņā ar atbalsta saņēmēju. Cedefop nebija 
ārkārtas rīcības plāna, lai novērstu to, ka darbinieku prombūtne kavē dotāciju 
apstiprināšanas procedūras. Pēc mūsu revīzijas Cedefop pielāgoja savas iekšējās 
procedūras, lai to risinātu. 

Apsvērumi par budžeta pārvaldību 

3.14.11. 2021. gada 23. jūnijā Cedefop sāka izmantot jaunu grāmatvedības sistēmu 
ABAC, ko izmanto arī Eiropas Komisija. Mēs konstatējām divas nepilnības Cedefop pārejā uz 
jauno sistēmu. 

a) ABAC sistēmā no 2021. uz 2022. gadu pārnesto budžeta saistību galīgie izpildes 
datumi nebija pareizi reģistrēti. Rezultātā neizpildītās budžeta saistības, kuras būtu 
bijis jāatceļ, jo ar tām saistīto juridisko saistību termiņš beidzās līdz 2021. gada 
beigām, iespējams, varēja nepareizi pārnest uz 2022. gadu. Pēc mūsu veiktās 
revīzijas 2022. gadā Cedefop pārskatīja un atjaunināja galīgos izpildes datumus 
visām attiecīgajām budžeta saistībām un atcēla 11 budžeta saistības, kuru kopējā 
vērtība bija 45 923 EUR. 
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b) 2021. gadā ABAC nepareizi aprēķināja kavējuma procentus par pieciem 
maksājumiem 2834 EUR apmērā. Kļūdu izraisīja tas, ka ABAC noteiktais termiņš šiem 
maksājumiem bija nepareizi noteikts 30 dienas, bet faktiskais termiņš bija 60 vai 
90 dienas. Cedefop atklāja kļūdu un atcēla iekasēšanas rīkojumus par nepareizi 
aprēķinātiem kavējuma procentiem. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.14.12. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2019, 2020 

Nebija pareizi piemērota metode, pēc kuras aprēķina iemaksas atbilstoši 
Paziņojumam par Cedefop un Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas (EBTA) sadarbību. Norvēģijas un Islandes iemaksas Cedefop 
2019. gada budžetā bija par 38 924 EUR mazākas, nekā tām vajadzēja būt 
(2020. gadā: par 20 272 EUR lielākas), savukārt ES iemaksa bija par 
38 924 EUR lielāka, nekā tai vajadzēja būt (2020. gadā: par 20 272 EUR 
mazāka). 

Ieviests 

2020 

Cedefop parakstīja līgumu, pamatojoties uz sarunu procedūru ar vienu 
pretendentu par 19 800 EUR, kas pārsniedza Finanšu regulā noteikto 
robežvērtību 15 000 EUR. Sākotnējais līguma vērtības novērtējums bija 
10 000 EUR, bet tā pamatā nebija ne uz pašreizējām tirgus vērtībām 
balstīta izmaksu aplēse, ne arī dokumentēta tirgus izpēte. Līdz ar to 
iepirkuma procedūra bija nepareiza. 

Ieviests 
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Cedefop atbilde 
3.14.9.  

a) Cedefop ņem vērā novērojumu un uzlabos savas pamatnostādnes. Kad Cedefop saprata, ka 
nodevumus nevar uzreiz uzskatīt par galīgā novērtējuma rezultātu, tas saskārās ar izvēli ievērot 
ieteikumu vai daļēji dublēt šo uzdevumu. Cedefop izvēlējās atlases procedūras efektīvu un 
lietderīgu pabeigšanu, ņemot vērā alternatīvas un attiecīgās turpmākās izmaksas saistībā ar 
nekonsultētu lēmumu par pieņemšanu darbā. 

b) Cedefop piekrīt konstatējumam. 

3.14.10.  

a) Cedefop piekrīt konstatējumam. 

b) Cedefop piekrīt konstatējumam. 

c) Cedefop piekrīt konstatējumam. 

3.14.11.  

a) Cedefop pieņem konstatējumu un nekavējoties rīkojas, lai izpildītu Palātas ieteikumu. 

b) Cedefop pieņem konstatējumu un nekavējoties rīkojas, lai izpildītu Palātas ieteikumu. 
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3.15. Eiropas Slimību profilakses un 
kontroles centrs (ECDC) 

Ievads 

3.15.1. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (“ECDC”), kurš atrodas 
Stokholmā, izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 851/200487. ECDC vāc 
un izplata datus par cilvēku slimību profilaksi un kontroli, kā arī sniedz zinātniskus atzinumus 
par šo tēmu. ECDC arī koordinē Eiropas tīklu, kurā ietvertas struktūras, kas darbojas šajā jomā. 
Galvenie skaitliskie dati par ECDC ir sniegti 3.15.1. attēlā88. 

3.15.1. attēls. ECDC galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: ECDC 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; ECDC sniegtie dati par personālu. 

Budžeta palielinājums ir skaidrojams ar jaunām darbībām, kas uzticētas ECDC līdz ar Veselības 
ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestādes izveidi. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.15.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un ECDC vadības sniegtās informācijas 
analīze. 

                                                             
87 Regula (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru. 

88 Plašāka informācija par ECDC uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.ecdc.europa.eu. 

82

195

Budžets (miljoni EUR)*

271

311

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=celex%3A32004R0851
http://www.ecdc.europa.eu/
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3.15.3. Mūsu atzinuma pamatojums, ECDC vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā 
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.15.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (“ECDC”) pārskatus, kuri ietver 
finanšu pārskatus89 un ECDC budžeta izpildes pārskatus90 par 2021. gada 
31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.15.5. Mēs uzskatām, ka ECDC pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo ECDC finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar ECDC Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

                                                             
89 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

90 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) 

 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.15.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.15.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 
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Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) 

 

ECDC atbilde 
Centrs ir pieņēmis zināšanai Palātas ziņojumu. 
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Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) 

 

3.16. Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestāde (EFSA) 

Ievads 

3.16.1. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (“EFSA”), kura atrodas Parmā, izveidoja ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/200291. EFSA sniedz zinātnisko 
informāciju, kas vajadzīga, lai izstrādātu ES tiesību aktus pārtikas un pārtikas nekaitīguma jomā, 
vāc un analizē datus, lai apzinātu un uzraudzītu riskus, un sniedz neatkarīgu informāciju par 
šiem riskiem. Galvenie skaitliskie dati par EFSA ir sniegti 3.16.1. attēlā92. 

3.16.1. attēls. EFSA galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: EFSA 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; EFSA sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.16.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un EFSA vadības sniegtās informācijas 
analīze. 

                                                             
91 Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un 

prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar 
pārtikas nekaitīgumu. 

92 Plašāka informācija par EFSA uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.efsa.europa.eu. 

107

133

Budžets (miljoni EUR)*

481

516

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=celex%3A32002R0178
http://www.efsa.europa.eu/
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Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) 

 

3.16.3. Mūsu atzinuma pamatojums, EFSA vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā 
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.16.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (“EFSA”) pārskatus, kuri ietver finanšu 
pārskatus93 un EFSA budžeta izpildes pārskatus94 par 2021. gada 31. decembrī 
slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.16.5. Mēs uzskatām, ka EFSA pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo EFSA finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, 
tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā 
gadā saskaņā ar EFSA Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem 
grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora 
grāmatvedības standartiem. 

                                                             
93 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

94 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) 

 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.16.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.16.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.16.8. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) 

 

Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2017 Ir jāpastiprina grāmatveža neatkarība, un viņam ir jābūt tiešā 
EFSA direktora (administratīvā) un Valdes (funkcionālā) pakļautībā. 

Pakļautība direktoram: 

Ieviešana nav sākta 

Pakļautība Valdei: 

Ieviests 

2020 

2020. gadā septiņus no EFSA vadošajiem amatiem ieņēma vadītāja 
pienākumu izpildītāji. Sešas no šīm amata vietām bija vakantas vairāk 
nekā vienu gadu. Viena amata vieta nebija aizpildīta deviņus gadus. Šī 
nenoteiktība vadības amatu līmenī var kaitēt EFSA vadošajai pozīcijai un 
tās stratēģiskajai nepārtrauktībai. 

Ieviests 
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Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) 

 

EFSA atbilde 
3.16.5 Iestāde apstiprina Revīzijas palātas tīrā revīzijas ziņojuma saņemšanu, un EFSA atzinīgi 
vērtē revīzijas atzinumus bez iebildēm par pārskatu ticamību un pārskatu pamatā esošo 
darījumu likumību un pareizību. 
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Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) 

 

3.17. Eiropas Dzimumu līdztiesības 
institūts (EIGE) 

Ievads 

3.17.1. Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu (“EIGE”), kurš atrodas Viļņā, izveidoja ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1922/200695. EIGE apkopo, analizē un izplata 
informāciju par dzimumu līdztiesību, kā arī izstrādā, analizē, izvērtē un izplata metodoloģiskus 
līdzekļus, ar kuriem atbalsta dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanai visās ES rīcībpolitikās. 
Galvenie skaitliskie dati par EIGE ir sniegti 3.17.1. attēlā96. 

3.17.1. attēls. EIGE galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: EIGE 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; EIGE sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.17.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un EIGE vadības sniegtās informācijas 
analīze. 

3.17.3. Mūsu atzinuma pamatojums, EIGE vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā 
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

                                                             
95 Regula (EK) Nr. 1922/2006 par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidi. 

96 Plašāka informācija par EIGE uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.eige.europa.eu. 

10

11

Budžets (miljoni EUR)*

43

42

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2006:403:TOC
http://www.eige.europa.eu/
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Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) 

 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.17.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (“EIGE”) pārskatus, kuri ietver finanšu 
pārskatus97 un EIGE budžeta izpildes pārskatus98 par 2021. gada 31. decembrī 
slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.17.5. Mēs uzskatām, ka EIGE pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo EIGE finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, 
tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā 
gadā saskaņā ar EIGE Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem 
grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora 
grāmatvedības standartiem. 

                                                             
97 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

98 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) 

 

Apstākļu akcentējums 

3.17.6. Mēs vēršam uzmanību uz pārskatu 4.1. skaidrojumu, kurā EIGE ir uzrādījis 
iespējamās saistības 22 224 EUR apmērā, kas radīsies, ja Lietuvas Augstākā tiesa pieņems 
negatīvu lēmumu lietā, kas tiek izskatīta saistībā ar EIGE strādājošiem pagaidu darba 
aģentūras darbiniekiem. 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.17.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.17.8. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.17.9. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību 

3.17.10. EIGE 2020. gada maijā izsludināja uzaicinājumu paust ieinteresētību, lai 
izveidotu tādu ārēju ekspertu sarakstu, kas palīdzētu EIGE konkrētās darba jomās. Lai gan 
tulkošanas pakalpojumi nebija iekļauti uzaicinājuma darbības jomā, tas tika izmantots, lai 
iegādātos šādus pakalpojumus. Tā rezultātā EIGE nevarēja izvēlēties vispiemērotākos 
kandidātus. Uzaicinājums paust ieinteresētību neatbilda Finanšu regulas 160. un 237. pantam. 
Mēs arī konstatējām, ka pieci maksājumi, kas 2021 gadā veikti par pakalpojumiem, kurus 
snieguši eksperti, kas atlasīti saskaņā ar uzaicinājumu paust ieinteresētību, bija saistīti ar 
tulkošanu. Tā kā tulkošanas pakalpojumi neietilpst uzaicinājuma darbības jomā, šie maksājumi, 
kuru kopējā vērtība ir 12 200 EUR, ir nepareizi. 
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Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) 

 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.17.11. Vienā darbā pieņemšanas procedūrā mēs konstatējām vairākas nepilnības, kas 
apdraud pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principus. 

a) Atlases komisijas locekļi bija parakstījuši deklarācijas par konfidencialitāti un 
interešu konflikta neesamību tikai pēc tam, kad kandidāti bija atlasīti. 

b) EIGE nebija sagatavojis detalizētus norādījumus par to, kā piešķirt punktus saskaņā 
ar dažādiem atlases kritērijiem. Tas radīja būtiskas atšķirības attiecībā uz to, kā 
dažādi atlases komisijas locekļi piešķīra punktus kandidātiem. 

c) EIGE pirms pieteikumu izskatīšanas nebija noteicis minimālo punktu skaitu vai 
maksimālo kandidātu skaitu, kas tiktu atlasīti intervijām vai rakstisko pārbaudījumu 
posmam. 

d) Nebija tiešas saiknes starp dažiem kritērijiem, pēc kuriem kandidāti tika novērtēti, 
un kritērijiem, kas izklāstīti paziņojumā par vakanci. 

e) EIGE nebija piešķīris punktus atlasītajiem kandidātiem, pamatojoties uz viņu 
galīgajām intervijām, kas bija solis pirms lēmuma pieņemšanas par to, kuru no 
kandidātiem pieņemt darbā. 

3.17.12. EIGE ir ieviesis īpašas procedūras norīkoto valsts ekspertu atlasei. Mēs 
konstatējām, ka vienā atlases procedūrā EIGE nebija ievērojis daļu no savām procedūrām. Šī 
procedūru neievērošana mazina norīkoto valsts ekspertu atlases procedūras pārredzamību un 
objektivitāti un liecina par nepilnībām EIGE iekšējā kontrolē. 

3.17.13. Iepirkuma procedūrā visi četri vērtēšanas komisijas locekļi, kas tika iecelti 
piedāvājumu novērtēšanai saskaņā ar piešķiršanas kritērijiem, bija vienas un tās pašas EIGE 
nodaļas darbinieki. Tas neatbilst Finanšu regulas 150. panta 3. punktam. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.17.14. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) 

 

Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2018 

Pamatlīgumā ar pagaidu darba aģentūru nebija noteikta prasība ievērot 
noteiktas juridiskās prasības (t. i., nodrošināt tās darbiniekiem tādus 
pašus darba apstākļus kā EIGE darbiniekiem). Nav pierādījumu, ka EIGE 
pats būtu veicis šādu salīdzinājumu. EIGE ir jāanalizē pagaidu darbinieku 
darba apstākļi un jānodrošina, lai tie atbilstu ES un valsts darba likumam. 

Ieviests 

2019, 2020 

2019. un 2020. gadā ERP secināja, ka EIGE procedūrās, ko izmanto ārējo 
ekspertu atlasei un līgumu slēgšanai, netiek nodrošināta revīzijas 
izsekojamība (kā noteikts Finanšu regulas 36. panta 3. punktā). Tātad visi 
saskaņā ar šiem līgumiem veiktie maksājumi bija nepareizi. 

Neattiecas 
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Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) 

 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2019, 2020 

2019. un 2020. gada budžetā EIGE neiekļāva attiecīgi 550 000 EUR un 
378 950 EUR ieņēmumu, kas bija piešķirti saskaņā ar Pirmspievienošanās 
palīdzības instrumentu ar mērķi īstenot darbību “ES kandidātvalstu un 
potenciālo kandidātvalstu spējas palielināšana, lai novērtētu un 
uzraudzītu dzimumu līdztiesības politikas ietekmi (2018–2021)”. 

Neattiecas 

2019 
EIGE kopš 2016. gada septembra nav veicis darbību un budžeta izpildes 
ex post pārbaudes. Speciāla ex post pārbaužu programma, kas aptvertu 
īpašus riska faktorus, palīdzētu uzlabot EIGE iekšējās kontroles vidi. 

Ieviests 
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Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) 

 

EIGE atbilde 
3.17.6. Lietuvas Augstākā tiesa pieņēma nolēmumu 2022. gada 23. februārī. Tiesa lēma par 
labu pagaidu darbiniekiem, apstiprinot vienlīdzīgas attieksmes principa piemērošanu attiecībā 
gan uz pagaidu darbiniekiem, gan arī štata darbiniekiem. EIGE šajā lietā bija trešā persona, un 
pret to netika celtas tiešas prasības. 

10.17.3. EIGE ņem vērā Revīzijas palātas apsvērumus un neiesaistīs ārējos ekspertus tulkošanas 
pakalpojumu jomā. Šādus pakalpojumus iepirks atklātās iepirkuma procedūrās. Ekspertu 
datubāzi turpinās izmantot kvalitātes nodrošināšanas pakalpojumiem un dzimumsensitīvas 
valodas pārskatīšanai. 

3.17.3. EIGE ņem vērā Revīzijas palātas apsvērumus un novērsīs konstatētos iekšējās kontroles 
trūkumus: 

a) Darbplūsma direktora 2017. gada 11. jūlija lēmumā Nr. 136 par atlases procedūrām 
pieņemšanai darbā tiks atjaunināta, lai precizētu konfidencialitātes un interešu 
konfliktu novērtēšanas procedūras. 

b) Atlases komisijām tiks izstrādāti detalizēti norādījumi par to, kā piešķirt punktus 
saskaņā ar atlases kritērijiem. 

c) EIGE vispārējā pieeja atlases procedūrās tiks formalizēta. 

d) EIGE attiecīgi pielāgos savas darbā pieņemšanas procedūras. 

e) EIGE pieņem šo novērojumu kā paraugpraksi. Tomēr, ņemot vērā atlases komitejas 
ieteikumu un vērtēšanas centra konstatējumus, iecēlējinstitūcija var iecelt jebkuru 
kandidātu rezerves sarakstā. 

12.17.3. EIGE ņem vērā Revīzijas palātas apsvērumu un novērsīs konstatētos iekšējās kontroles 
trūkumus. EIGE pārskatīs norīkoto valstu ekspertu darbā pieņemšanas procedūru, lai to 
vienkāršotu. 

13.17.3. EIGE ņem vērā Revīzijas palātas apsvērumu un precizēs novērtēšanas komiteju 
procedūras iepirkuma pamatnostādnēs un veidnēs. 
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3.18. Eiropas Darba iestāde (ELA) 

Ievads 

3.18.1. Eiropas Darba iestāde (“ELA”), kura atrodas Bratislavā, tika izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/114999 un 2021. gada 26. maijā ieguva finansiālu 
autonomiju100. ELA nodrošina, ka ES noteikumi par darbaspēka mobilitāti un sociālā 
nodrošinājuma koordinēšanu tiek izpildīti taisnīgi, vienkārši un efektīvi, tādējādi atvieglojot 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem iekšējā tirgus priekšrocību izmantošanu. ELA sāka darbību 
2019. gada 17. oktobrī un ir finansiāli neatkarīga kopš 2021. gada 26. maija. Galvenie skaitliskie 
dati par ELA ir sniegti 3.18.1. attēlā101. 

3.18.1. attēls. ELA galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: ELA 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; ELA sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.18.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un ELA vadības sniegtās informācijas 
analīze. 

                                                             
99 Regula (ES) 2019/1149, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi. 

100 Valdes 2021. gada 7. maija Lēmums Nr. 5/2021 par ELA finansiālās autonomijas prasībām 
(ELA/MB/2021/023). 

101 Plašāka informācija par ELA uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.ela.europa.eu. 

31

Budžets (miljoni EUR)*

84

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1149
http://www.ela.europa.eu/en
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3.18.3. Mūsu atzinuma pamatojums, ELA vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā 
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.18.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Darba iestādes (“ELA”) pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus102 un 
ELA budžeta izpildes pārskatus103 par 2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu 
gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.18.5. Mēs uzskatām, ka ELA pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo ELA finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, 
tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā 
gadā saskaņā ar ELA Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem 
grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora 
grāmatvedības standartiem. 

                                                             
102 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

103 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.18.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.18.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.18.8. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.18.9. ELA ABAC Assets un inventāra uzskaitē reģistrēja aktīvus, kuru kopējā vērtība ir 
73 118 EUR. Šos aktīvus galvenokārt veidoja biroja mēbeles. ELA katrai vienībai piešķīra 
inventāra identifikāciju un atrašanās vietu nākotnē. Tomēr Covid-19 pandēmijas dēļ revīzijas 
laikā aktīvi nebija marķēti un vēl nebija izvietoti noteiktajās vietās. Tas, ka nav pilnīgu un 
atjauninātu inventāra sarakstu, kuros norādīta ELA materiālo aktīvu atrašanās vieta, ir pretrunā 
Finanšu regulas 87. pantam un negatīvi ietekmē ELA spēju nodrošināt savu aktīvu aizsardzību. 

3.18.10. 2020. gada 11. decembrī ELA parakstīja konkrētu līgumu par Eiropas 
Nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) apmācības pasākumiem, kas attiecas uz 2021. gada 
pirmo ceturksni. Līguma vērtība bija 299 437 EUR. 2021. gada 9. novembrī tika parakstīts jauns 
pamatlīgums par EURES apmācības pasākumu nodrošināšanu. Šā pamatlīguma vērtība bija 
12 miljoni EUR; maksimālais ilgums bija 48 mēneši. Ar šo pamatlīgumu saistīti maksājumi 
2021. gadā netika veikti. ELA neieviesa ex ante un ex post pārbaudes attiecībā uz mācību 
pasākumu darbības un finanšu aspektiem, kas pamatotos uz notikušo mācību pasākumu 
tiešiem pierādījumiem. Tā vietā tā paļāvās uz pasniedzēju sagatavotajiem ziņojumiem. Šāds 
oficiālu procedūru trūkums, kuru pamatā būtu tieši pierādījumi, var apdraudēt vadības 
norādījumu īstenošanu un ELA mērķu sasniegšanu. 
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3.18.11. ELA vēl nebija pieņēmusi darbības nepārtrauktības plānu. Izveidota un 
visaptveroša darbības nepārtrauktības plāna trūkums ir būtiska iekšēja ELA procedūru 
nepilnība. 

3.18.12. ELA Valde apstiprināja Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta nolikumu 
un ELA iekšējās kontroles sistēmu. Tomēr ELA vēl nebija pieņēmusi atbilstošu riska pārvaldības 
un kontroles stratēģiju. Tā arī nebija pieņēmusi kredītrīkotāja hartu, pastarpināti deleģēto 
kredītrīkotāju hartu un grāmatveža hartu. Šie trūkumi kavē ELA iekšējās kontroles sistēmas 
īstenošanu. 

https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-02/management-board-16-2021.pdf
https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2021-02/2020_Decision_No_26_Internal_Control_Framework.pdf
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ELA atbilde 
3.18.9. Covid-19 pandēmijas ierobežojošo pasākumu dēļ materiālie aktīvi (krēsli un 
rakstāmgaldi) pēc piegādes ir nesen izvietoti tiem paredzētajās vietās atbilstoši izvietojuma 
plānam un darbinieku skaitam. Šo aktīvu marķēšanas process turpinās, un inventarizāciju 
fiziskā pabeigšana ir plānota tuvākā mēneša laikā. 

3.18.10. EDI atzīst attiecīgas iekšējas struktūras izveides nepieciešamību, lai ieviestu 
formalizētas procedūras, kuru pamatā ir tieši liecības, un nodrošinātu vadības direktīvu izpildi 
un to, ka finanšu dalībnieki veic nepieciešamās darbības pret riskiem, kuru dēļ uzņēmuma 
mērķi var netikt sasniegti. 

3.18.11 Covid pandēmijas situācijas dēļ tāldarba darbības nepārtrauktības risinājums darbojās 
katru dienu.  EDI atzīst, cik svarīgs ir visaptverošs dokuments, kas apraksta darbības 
nepārtrauktības plānu (BCP), kuru ir plānots pabeigt 2023. gadā. 

3.18.12. Pēc Eiropas Revīzijas palātas revīzijas EDI pabeidza riska novērtēšanas procesu. EDI ir 
izstrādātas vairākas politikas nostādnes un procedūras iekšējās kontroles sistēmas (IKS) 
ieviešanai, tā pastāvīgi strādā, lai vēl labāk nostiprinātu savu IKS, un plāno pieņemt attiecīgās 
hartas. EDI atzīst, cik svarīgi ir pabeigt IKS, lai uzturētu darbības un finanšu rādītājus. 
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3.19. Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) 

Ievads 

3.19.1. Eiropas Zāļu aģentūru (“EMA”), kura atrodas Amsterdamā, izveidoja ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004104. EMA strādā ES mēroga tīklā un koordinē 
valstu iestāžu piešķirtos zinātniskos resursus, lai novērtētu un uzraudzītu cilvēku ārstēšanai vai 
veterinārijai paredzētās zāles. EMA ir ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2309/93 izveidotās Eiropas 
Zāļu novērtēšanas aģentūras pēctece105. Galvenie skaitliskie dati par EMA ir sniegti 
3.19.1. attēlā106. 

3.19.1. attēls. EMA galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: EMA 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; EMA sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.19.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un EMA vadības sniegtās informācijas 
analīze. 

                                                             
104 Regula (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu 

reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru. 

105 Padomes Regula (EEK) Nr. 2309/93, ar ko nosaka kārtību, kā Kopienā apstiprina un pārrauga 
cilvēkiem paredzētas zāles un veterinārās zāles, kā arī izveido Eiropas Zāļu novērtēšanas 
aģentūru. 

106 Plašāka informācija par EMA uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.ema.europa.eu. 

456

483

Budžets (miljoni EUR)*

834

878

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32004R0726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A31993R2309&qid=1649944131866
http://www.ema.europa.eu/
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3.19.3. Mūsu atzinuma pamatojums, EMA vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā 
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.19.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Zāļu aģentūras (“EMA”) pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus107 un 
EMA budžeta izpildes pārskatus108 par 2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu 
gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.19.5. Mēs uzskatām, ka EMA pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo EMA finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, 
tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā 
gadā saskaņā ar EMA Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem 
grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora 
grāmatvedības standartiem. 

                                                             
107 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

108 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Apstākļu akcentējums 

3.19.6. Vēršam uzmanību uz EMA pārskatu 3.1.3., 4.8.1. un 4.8.2. skaidrojumu, kur 
sniegta svarīga informācija par saistībām attiecībā uz īpašumiem. Nomas līgums par 
EMA bijušajām telpām Londonā beidzas 2039. gadā. Šajā līgumā nebija iekļauta līguma 
laušanas klauzula, bet ar īpašnieka piekrišanu telpas var nomāt apakšnomniekiem, tostarp 
ar visu pienākumu nodošanu. 2019. gada jūlijā EMA panāca vienošanos ar īpašnieku un arī 
sāka iznomāt agrākās telpas apakšnomniekam atbilstoši nosacījumiem, kuri atbilst 
primārās nomas nosacījumiem. Apakšnomas termiņš sakrīt ar EMA nomas beigām 
2039. gada jūnijā. Tā kā EMA joprojām ir primārās nomas līgumslēdzēja puse, tai varētu 
prasīt maksāt visu saskaņā ar primārās nomas līgumu pienākošos summu, ja 
apakšnomnieks nepildīs saistības. 2021. gada 31. decembrī kopējā aplēstā atlikusī nomas 
maksa, ar nomu saistītās pakalpojumu izmaksas un īpašnieka apdrošināšana, kas EMA 
jāmaksā līdz nomas termiņa beigām, veidoja 383 miljonus EUR. Atzīmējam, ka EMA un tās 
Valde ir uzsvērušas nepieciešamību šo jautājumu atrisināt politiskā līmenī kopā ar Eiropas 
Komisiju un Eiropas Parlamentu. Mūsu atzinumam nav pievienotas iebildes šajā sakarā. 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.19.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.19.8. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.19.9. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 
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Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.19.10. Divās revidētajās darbā pieņemšanas procedūrās mēs konstatējām vairākus 
procedūras trūkumus, kas apdraud pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principus. 

a) Paziņojumos par vakanci nebija pietiekami skaidrota saikne starp atlases kritērijiem 
un procedūras posmiem (piemēram, priekšatlasi, rakstiskajiem un mutiskajiem 
pārbaudījumiem). Paziņojumos nebija arī noteikts ne punktu skaits, kas 
nepieciešams, lai kandidātus varētu iekļaut rezerves sarakstā, ne to kandidātu 
skaits, kuri tiks iekļauti rezerves sarakstā. 

b) Daži atlases komisijas locekļi bija deklarējuši interešu konfliktu saistībā ar dažiem 
kandidātiem, tomēr galīgajā novērtējuma ziņojumā nebija aprakstīts, kā šie interešu 
konflikti novērsti. 

c) Vienā no abām procedūrām atlases komisija bija izvēlējusies neizvērtēt visus 
publicētos atlases kritērijus un tā vietā novērtēja kandidātus pēc viena papildu 
kritērija, kas nebija iekļauts paziņojumos par vakancēm. Attiecībā uz dažiem 
kritērijiem nebija skaidru norādījumu par to, kā piešķirt punktus. 

3.19.11. Iepirkuma procedūrā attiecībā uz pamatlīgumu, kura maksimālais ilgums ir 
četri gadi, EMA noteica prasību par finansiālajām un ekonomiskajām spējām, proti, gada 
apgrozījumu 11 miljonu EUR apmērā: maksimālais apjoms, kas atļauts Finanšu regulas 
I pielikuma 19. punktā, ņemot vērā, ka līguma aplēstā vērtība bija 22 miljoni EUR. Tomēr 
līguma faktiskā vērtība bija tikai puse no sākotnējās aplēses. Tas, ka EMA par augstu aplēsa 
līguma vērtību, nozīmēja, ka tās izmantotā robežvērtība bija gandrīz divreiz lielāka, nekā 
Finanšu regula to pieļautu, ja EMA aplēse būtu bijusi tuvāka realitātei. Zemāka robežvērtība 
būtu ļāvusi lielākam skaitam uzņēmumu iesniegt piedāvājumus. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.19.12. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2016/2017/2018 

Parlaments un Padome ir uzdevusi EMA īstenot regulas par 
farmakoloģisko uzraudzību (1027/2012) un klīniskajiem pētījumiem 
(536/2014), kuras prasa izveidot un ieviest divas lielas ES mēroga 
IT sistēmas. Tā kā trūkst vajadzīgo iekšējo resursu, EMA izmantoja 
konsultantus tādā mērā, ka tā kļuva ļoti atkarīga no ārējiem 
speciālistiem. Projektu izstrādes un īstenošanas kontrole nebija 
pienācīga, un projekti ievērojami kavējās un izmaksas strauji pieauga. 
EMA ir ātrāk jāievieš riska mazināšanas pasākumi ne tikai, lai pabeigtu 
jau iesāktos IT projektus, bet arī, lai sagatavotos lieliem jauniem 
projektiem. 

Ieviests 

attiecībā uz farmakovigilanci 

Ieviešana ir sākta 

attiecībā uz klīniskajiem izmēģinājumiem 

2016 Izveides regulā ir noteikts, ka Eiropas Komisijai tikai ik pēc desmit gadiem 
ir jāveic EMA un tās darbības ārējs novērtējums. Neattiecas 
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Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2019 

Rīkojot publiskā iepirkuma procedūru, līgumslēdzējām iestādēm 
attiecīgos gadījumos ir jādala līgumi daļās, pienācīgi ņemot vērā 
vajadzību veicināt plašu konkurenci. Tehniskajām specifikācijām jābūt 
tādām, lai konkursa dalībniekiem būtu vienlīdzīga piekļuve iepirkuma 
procedūrai, un tās nedrīkst radīt nepamatotus šķēršļus atklātai 
konkurencei. 

Ieviests 

2019 

EMA rīkoja iepirkuma procedūru, kurā apvienoja divus nesaistītus 
pakalpojumus. Tādējādi, iespējams, tika ierobežots potenciāli 
ieinteresēto konkursa dalībnieku skaits, jo viņi nevarēja iesniegt 
piedāvājumu par vienu no šiem diviem pakalpojumiem, tātad bija 
apgrūtināta godīga konkurence. Turklāt EMA pagarināja līguma termiņu 
no četriem līdz sešiem gadiem, taču pamatojums šādai pagarināšanai 
nebija pietiekams. 

Neattiecas 

2019 

EMA parakstīja pamatlīgumu ar trim uzņēmumiem par pagaidu 
darbinieku nodrošināšanu. Piedāvājuma specifikāciju cenas elementā 
bija jāiekļauj visu ietverošs stundas likmes pārrēķina koeficients, ko 
piemērot bruto stundas atlīdzībai, kuru maksā pagaidu darbiniekiem 
noteiktās darbinieku kategorijās. Tomēr EMA mums neiesniedza pagaidu 
darbinieku aplēsto bruto personāla izmaksu sadalījumu katrā attiecīgajā 
personāla kategorijā. Tā rezultāta EMA nespēja izvērtēt, vai pakalpojuma 
sniedzēja uzcenojums vai bruto peļņa samērīgi līdzinājās citiem 
pielīdzināmiem līgumiem. 

Ieviešana ir sākta 
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Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2019 

EMA piešķīra papildu ceļa izdevumu atlīdzību darbiniekiem, kuri pārcēlās 
no Londonas uz Amsterdamu. Atlīdzību aprēķināja, pamatojoties uz 
biznesa klases biļetes cenu, nevis ekonomiskās klases cenu. Mēs 
secinām, ka, aprēķinot papildu ceļa izdevumu atlīdzības summu, EMA 
neveltīja pietiekami daudz uzmanības saimnieciskuma principam. 

Ieviešana ir sākta 

2020 
Atlases komisijas darbā pieņemšanas procedūrās ieceļ tikai ar 
izpilddirektora vadītāja nosūtītu e-pastu bez izpilddirektora oficiālas 
atļaujas. 

Ieviests 

2020 

Ēdināšanas un restorānu pakalpojumu pamatlīgumā 2020. gada cenas 
tika grozītas, lai gan līgums to neatļāva. Mēs revidējām arī 2020. gada 
martā veiktu 125 954 EUR vērtu maksājumu, kam EMA nevarēja 
pārbaudīt, vai līgumslēdzēja rēķinā norādītā summa ir pareiza. 

Ieviests 
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EMA atbilde 
Eiropas Zāļu aģentūra (“Aģentūra” jeb “EMA”) atzinīgi vērtē Revīzijas palātas pozitīvo atzinumu 
par 2021. gada pārskatu ticamību un pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

3.19.6. Jautājums par Londonas telpām radās, jo Apvienotā Karaliste (AK) pieņēma vienpusēju 
lēmumu izstāties no Eiropas Savienības. Šis temats sākotnēji tika iekļauts ES nostājā par 
sarunām, bet pēc tam tas tika atcelts. Tā rezultātā, ievērojot ES iestāžu pieeju, Aģentūra ir 
centusies rast alternatīvu risinājumu un ir iznomājusi telpas apakšnomniekam atbilstoši ES 
budžeta lēmējinstitūcijas noteiktajiem ierobežojumiem. Aģentūra un tās valde pauž bažas, ka 
Aģentūrai tā vietā, lai pilnībā koncentrētu savus centienus uz savu uzdevumu aizsargāt un 
veicināt sabiedrības veselību, tagad ir jāpārvalda komerciālais īpašums trešā valstī, novirzot 
savus cilvēkresursus un finanšu resursus no pienākumiem rūpēties par ES iedzīvotājiem 
sabiedrības veselības jomā. Šis Aģentūras un līdz ar to arī ES iestāžu mērķis šajā jomā būs 
jāsaglabā vēl 17 gadus – līdz 2039. gadam. Lai gan tika apspriesti garantijas pasākumi, 
izīrēšanas apakšnomniekiem risinājums nav bez riskiem, ko pastiprina pašreizējā Covid-19 
krīze. Tāpēc šis jautājums ir jārisina pareizā politiskajā līmenī un jārod ilgtermiņa risinājums 
Aģentūrai. 

3.19.10. a) Aģentūra pieņem zināšanai apsvērumu. Pašlaik izstrādātajās darbā pieņemšanas 
amatpersonas vadlīnijās būs noteikti sliekšņi (rezerves sarakstā iekļaujamo kandidātu skaits), 
kas piemērojami visās atlases procedūrās. Kad būs pieņemtas darbā pieņemšanas pārvaldnieka 
vadlīnijas, kandidāti tiks attiecīgi informēti. Turklāt skaidrības labad katras atlases galīgajā 
ziņojumā tiks sniegta atsauce uz EMA vērtējuma skalu. 

b) Interešu konflikti tika risināti saskaņā ar Aģentūras politiku. Aģentūra ņem vērā apsvērumu 
un iekļaus šādu informāciju galīgajā novērtējuma ziņojumā. 

c) Ņemot vērā, ka paziņojums par vakanci veido tiesisko regulējumu katrai atlasei, Aģentūra 
ņem vērā šo apsvērumu un centīsies pielāgot savu iekšējo procedūru. 

3.19.11. Minimālo apgrozījumu noteica saskaņā ar Finanšu regulu, pamatojoties uz tajā laikā 
aplēsto līguma vērtību. EMA atzīst, ka līguma galīgā vērtība bija ievērojami zemāka. Šajā 
konkursā lielākā daļa uzņēmumu tika sagrupēti konsorcijos, lai palielinātu spēju nodrošināt 
sarežģīto Klīnisko pētījumu informācijas sistēmu (KPIS), kā rezultātā apgrozījums bija 
ievērojami lielāks (vidēji 50 reizes lielāks) nekā norādītais minimālais apgrozījums 
11 miljonu EUR apmērā. Tāpēc EMA uzskata, ka tam nebija negatīvas ietekmes uz konkurenci. 
Aģentūra pieņem zināšanai šo apsvērumu un turpinās rūpīgi izvērtēt minimālās apgrozījuma 
prasības, ņemot vērā komerciālās prasības. 
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3.20. Eiropas Prokuratūra (EPPO) 

Ievads 

3.20.1. Eiropas Prokuratūra (“EPPO”), kura atrodas Luksemburgā, tika izveidota ar 
Regulu (ES) 2017/1939109, lai veiktu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par nodarījumiem, kas 
skar ES finanšu intereses. Pašlaik EPPO piedalās 22 ES dalībvalstis. Katra no šīm dalībvalstīm 
ieceļ Eiropas prokuroru EPPO, kuri kopā veido EPPO Kolēģiju jeb tās pārvaldības struktūru. 
Kolēģiju vada Eiropas galvenais prokurors. Katrai iesaistītajai dalībvalstij ir arī vismaz divi 
Eiropas deleģētie prokurori, kas veic izmeklēšanu savā piederības valstī. EPPO sāka darbību 
2021. gada 1. jūnijā un ir finansiāli neatkarīga kopš 2021. gada 24. jūnija. Galvenie skaitliskie 
dati par EPPO ir sniegti 3.20.1. attēlā110. 

3.20.1. attēls. EPPO galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: EPPO 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; EPPO sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.20.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un EPPO vadības sniegtās informācijas 
analīze. 

3.20.3. Mūsu atzinuma pamatojums, EPPO vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā 
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

                                                             
109 Regula (ES) 2017/1939, ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras izveidei. 

110 Plašāka informācija par EPPO uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.eppo.europa.eu. 

27

Budžets (miljoni EUR)*

122

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32017R1939
http://www.eppo.europa.eu/
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Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.20.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Prokuratūras (“EPPO”) pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus111 un 
EPPO budžeta izpildes pārskatus112 par 2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu 
gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.20.5. Mēs uzskatām, ka EPPO pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo EPPO finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar EPPO Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

Apstākļu akcentējums 

3.20.6. Mēs vēršam uzmanību uz EPPO galīgo pārskatu 2.1., 2.2. un 
3.1. skaidrojumu, kuros minēts, ka lielāko daļu pārskatos iekļauto aktīvu Komisija nodeva 
EPPO bez maksas. Mēs vēršam uzmanību arī uz 4.2. skaidrojumu, kurā norādīts, ka EPPO 
no uzņēmējas dalībvalsts bez maksas ir ieguvusi tiesības izmantot biroju telpas. 

                                                             
111 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

112 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.20.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.20.8. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.20.9. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.20.10. 2021. gadā 21 % EPPO maksājumu tika veikti novēloti. Turklāt EPPO 
maksājumu apstrādi uzticēja pagaidu darbiniekiem, bet tas ir pretrunā EPPO finanšu 
noteikumiem113. Šie trūkumi atspoguļo arī to, ka trūkst finanšu un iepirkuma funkciju veikšanai 
piešķirto resursu, un tie norāda uz nepilnībām EPPO cilvēkresursu pārvaldībā. 

3.20.11. EPPO vēl nav parakstījusi biroju nomas līgumu ar uzņēmēju dalībvalsti, kā 
minēts Mītnes nolīguma 3.2. pantā. Tas, ka nav noslēgts rakstisks nomas līgums, nozīmē, ka 
EPPO un tās personālam trūkst noteiktības un stabilitātes, kas nepieciešama pienākumu 
izpildei. 

3.20.12. EPPO vēl nav izveidojusi visaptverošas iekšējās procedūras attiecībā uz 
organizatorisko struktūru un ex ante pārbaudēm, kas saistītas ar tās darbību operatīvajiem un 
finanšu aspektiem. Oficiālu procedūru trūkums kavē vadības norādījumu īstenošanu un var 
apdraudēt EPPO mērķu sasniegšanu. 

                                                             
113 EPPO kolēģijas Lēmums 002/2021, 41. panta 1. punkts. 

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-01/2021.002_Decision_EPPO_Financial_Rules-final.pdf
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3.20.13. EPPO vēl nav pieņēmusi visaptverošu darbības nepārtrauktības plānu. 
Izstrādāta un visaptveroša darbības nepārtrauktības plāna trūkums ir būtiska iekšēja 
EPPO procedūru nepilnība. 

3.20.14. Vienā darbā pieņemšanas procedūrā mēs neatradām pierādījumus tam, ka 
EPPO pirms kandidātu pieteikumu izvērtēšanas būtu noteikusi minimālo punktu skaitu, kas 
kandidātam jāsaņem, lai viņu iekļautu atlasīto kandidātu sarakstā. Šī nepilnība vājina 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principu ievērošanu. 
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EPPO atbilde 
3.20.10. 34 % nokavēto maksājumu bija ar vienas dienas novēlošanos, un 75 % nokavēto 
maksājumu bija ar mazāk nekā piecu dienu novēlošanos. Tomēr EPPO atzīst, ka tai ir jāuzlabo 
spēja savlaicīgi apstrādāt rēķinus. Lai pēc iespējas agrāk uzsāktu kriminālvajāšanas un 
izmeklēšanas funkcijas, bija nepieciešams dinamiski pielāgot EPPO kontroles sistēmu atbilstoši 
tam, kā paplašinājās darbība un kļuva pieejami darbinieki. Šo ierobežojumu dēļ tika nolemts 
ierobežoti un pārredzami atklāti izmantot pagaidu darbiniekus uz risku balstītās vadības 
sistēmas ietvaros. Plašākā veselības aizsardzības krīzes kontekstā EPPO 2021. gadā turpināja 
pieņemt darbā darbiniekus, lai stiprinātu savu operatīvo un administratīvo potenciālu. 

3.20.11. EPPO nevar noteikt konkrētu termiņu, kurā uzņēmējvalstij ir jādefinē nomas līguma 
noteikumi. EPPO veica padziļinātu izpēti, sadarbojoties ar uzņēmējvalsti un atgādinot tai par 
tās saistībām šajā jautājumā. EPPO parakstīja nomas līgumu 2022. gada martā, un tas ir 
nosūtīts parakstīšanai uzņēmējvalstij. 

3.20.12. Kopš tā laika, kad EPPO ieguva finansiālo autonomiju no Eiropas Komisijas (2021. gada 
24. jūnijā), EPPO ir turpinājusi piemērot tos pašus pārbaudes standartus, kādi tika piemēroti, 
darbojoties Eiropas Komisijas ietvaros.  EPPO pieņem zināšanai šo konstatējumu un apstiprina, 
ka tā pabeidz savas procedūras šajā jautājumā. 

3.20.13. EPPO Darbības nepārtrauktības plāns tika uzsākts 2021. gadā, un tas ir jāapstiprina 
2022. gada laikā. 

3.20.14. EPPO ņem vērā Eiropas Revīzijas palātas konstatējumu un apstiprina savu 
apņemšanos nodrošināt pārredzamību un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem. 
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3.21. Eiropas Izglītības fonds (ETF) 

Ievads 

3.21.1. Eiropas Izglītības fondu (“ETF”), kurš atrodas Turīnā, izveidoja ar Padomes Regulu 
(EEK) Nr. 1360/90114 (pārstrādāta redakcija Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 
Nr. 1339/2008115). ETF uzdevums ir atbalstīt profesionālās izglītības reformu Eiropas Savienības 
partnervalstīs. Tādā nolūkā Fonds palīdz Eiropas Komisijai īstenot vairākas profesionālās 
izglītības programmas. Galvenie skaitliskie dati par ETF ir sniegti 3.21.1. attēlā116. 

3.21.1. attēls. ETF galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: ETF 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; ETF sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.21.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un ETF vadības sniegtās informācijas 
analīze. 

3.21.3. Mūsu atzinuma pamatojums, ETF vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā 
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

                                                             
114 Padomes Regula (EEK) Nr. 1360/90, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu. 

115 Regula (EK) Nr. 1339/2008, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu (pārstrādāts). 

116 Plašāka informācija par ETF uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.etf.europa.eu. 

21

21

Budžets (miljoni EUR)*

124

130

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A31990R1360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.354.01.0082.01.LAV
http://www.etf.europa.eu/
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Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.21.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Izglītības fonda (“ETF”) pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus117 un 
ETF budžeta izpildes pārskatus118 par 2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu 
gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.21.5. Mēs uzskatām, ka ETF pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo ETF finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, 
tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā 
gadā saskaņā ar ETF Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem 
grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora 
grāmatvedības standartiem. 

                                                             
117 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

118 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Eiropas Izglītības fonds (ETF) 

 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.21.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.21.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.21.8. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Eiropas Izglītības fonds (ETF) 

 

Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2018 

Pagaidu darbinieku pakalpojumu publiskā iepirkuma procedūrā 
ETF piemēroja tādus līgumslēgšanas kritērijus, kurus galvenokārt veidoja 
konkurēt nespējīgas cenas komponenti. ETF jāizmanto līgumslēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritēriji, kuros galvenokārt ņem vērā konkurētspēju 
nodrošinošus cenu elementus. 

Ieviešana nav sākta 

(līdz līguma termiņa beigām 2023. gadā) 

2020 

ETF neievēroja savas iekšējās kontroles sistēmas 12. principu, saskaņā ar 
kuru tam ir jāreģistrē novirzes no noteikumiem un procedūrām 
izņēmumu reģistrā. Mūsu revīzijā konstatējām dažas novirzes no 
ieviestajām procedūrām, un tām bija jābūt ievadītām izņēmumu reģistrā. 

Ieviests 
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Eiropas Izglītības fonds (ETF) 

 

ETF atbilde 
Fonda ņem vērā Palātas ziņojumu.  
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Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) 

 

3.22. Eiropas Darba drošības un 
veselības aizsardzības aģentūra (EU-
OSHA) 

Ievads 

3.22.1. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (“EU-OSHA”), kura 
atrodas Bilbao, izveidoja ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94119, kas atcelta un aizstāta ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 16. janvāra Regulu (ES) 2019/126120. EU-OSHA 
uzdevums ir vākt un izplatīt informāciju par valstu un ES prioritātēm attiecībā uz drošību un 
veselības aizsardzību darbā, kā arī atbalstīt tās valstu un ES organizācijas, kas ir iesaistītas 
politikas izstrādē un ieviešanā minētajā jomā. Galvenie skaitliskie dati par EU-OSHA ir sniegti 
3.22.1. attēlā121. 

3.22.1. attēls. EU-OSHA galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: EU-OSHA 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; EU-OSHA sniegtie dati par personālu. 

                                                             
119 Padomes Regula (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības 

aizsardzībai darbā. 

120 Regula (ES) 2019/126, ar ko izveido Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības 
aģentūru (EU-OSHA). 

121 Plašāka informācija par EU-OSHA uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.osha.europa.eu. 

20

22

Budžets (miljoni EUR)*

63

64

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:31994R2062&qid=1650999558116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0126&qid=1650999713202
http://www.osha.europa.eu/
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Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) 

 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.22.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un EU-OSHA vadības sniegtās 
informācijas analīze. 

3.22.3. Mūsu atzinuma pamatojums, EU-OSHA vadības pienākumi un stratēģisko 
vadītāju pienākumi, kā arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu 
revīziju ir aprakstīti šā ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma 
sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.22.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (“EU-OSHA”) 
pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus122 un EU-OSHA budžeta izpildes 
pārskatus123 par 2020. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

                                                             
122 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

123 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) 

 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.22.5. Mēs uzskatām, ka EU-OSHA pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto 
gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo EU-OSHA finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar EU-OSHA Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.22.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.22.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.22.8. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.22.9. Vienā atklātā iepirkuma procedūrā, kas bija sadalīta trīs daļās, mēs konstatējām, 
ka vienas daļas vērtēšanas komisijas locekļi deklarāciju par interešu konflikta neesamību bija 
parakstījuši tikai pēc līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas. Tā ir nepilnība iepirkuma procedūrā 
un ir pretrunā Finanšu regulas 61. un 150. panta prasībām. 
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Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) 

 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.22.10. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) 

 

Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2018 

Apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības un kuras tika pārnestas 
uz 2019. gadu, pārnesumu līmenis bija augsts II sadaļā un III sadaļā. EU-
OSHA jāanalizē pārmērīgu pārnesumu iemesli un attiecīgi jāuzlabo 
budžeta plānošana. 

Ieviests 

2019 
Pārnesumu summas norāda uz budžeta vajadzību pārāk augstu 
novērtēšanu, un šāda prakse ir pretrunā budžeta gada pārskata 
principam. 

Ieviests 
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Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) 

 

EU-OSHA atbilde 
Aģentūra ņem vērā Palātas ziņojumu. 
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Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) 

 

3.23. Eiropas Dzīves un darba apstākļu 
uzlabošanas fonds (Eurofound) 

Ievads 

3.23.1. Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (“Eurofound”), kurš atrodas 
Dublinā, izveidoja ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 1365/75124, kas atcelta un aizstāta ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2019/127125. Eurofound uzdevums ir veicināt labāku 
dzīves un darba apstākļu plānošanu un nodrošināšanu Eiropas Savienībā, vairojot un izplatot ar 
šo tēmu saistītas zināšanas. Galvenie skaitliskie dati par Eurofound ir sniegti 3.23.1. attēlā126. 

3.23.1. attēls. Eurofound galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: Eurofound 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; Eurofound sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.23.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un Eurofound vadības sniegtās 
informācijas analīze. 

                                                             
124 Regula (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi. 

125 Regula (ES) 2019/127, ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu 
(Eurofound). 

126 Plašāka informācija par Eurofound uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.eurofound.europa.eu. 

27

27

Budžets (miljoni EUR)*

95

96

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:31975R1365
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/ALL/?uri=CELEX:32019R0127
http://www.eurofound.europa.eu/
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Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) 

 

3.23.3. Mūsu atzinuma pamatojums, Eurofound vadības un stratēģisko vadītāju 
pienākumi, kā arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir 
aprakstīti šā ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma 
sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.23.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (“Eurofound”) pārskatus, 
kuri ietver finanšu pārskatus127 un Eurofound budžeta izpildes pārskatus128 par 
2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

 Atzinums par pārskatu ticamību 

3.23.5. Mēs uzskatām, ka Eurofound pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto 
gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Eurofound finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Eurofound Finanšu noteikumiem un Komisijas 
grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski 
atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem. 

                                                             
127 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

128 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) 

 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.23.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.23.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.23.8. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību 

3.23.9. Savā revīzijas ziņojumā par 2019. finanšu gadu129 mēs secinājām, ka 
elektroapgādes iepirkums bija nepareizs. Tātad visi atbilstoši šim līgumam veiktie maksājumi ir 
nepareizi. Attiecīgie 2021. gada maksājumi bija 30 689 EUR. Pamatā esošā līguma termiņš 
beidzās 2021. gada jūnijā. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.23.10. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 

                                                             
129 ERP Ziņojums par Eurofound 2019. finanšu gada pārskatiem, 17. punkts.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_LV.pdf
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Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) 

 

Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2019 Elektroapgādes iepirkums bija nepareizs. Tātad visi saskaņā ar šo līgumu 
veiktie maksājumi bija nepareizi. Ieviešana ir sākta 

2019 Iepirkuma procedūra sanitāro labierīcību atjaunošanai bija neatbilstoša. Neattiecas 

2020 

Eurofound ir izstrādājis politiku, kurā ir definētas sensitīvās funkcijas un 
ar tām saistīto risku mazināšanas pasākumi, bet kopš 2012. gada nav 
pārskatīti sensitīvie amati un tātad nav atspoguļota Eurofound pašreizējā 
iekšējā struktūra. Pēc mūsu revīzijas Eurofound 2021. gada 23. jūnijā 
ieviesa jaunu politiku attiecībā uz sensitīviem amatiem. 

Ieviests 
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Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) 

 

Eurofound atbilde 
3.23.9. 2019. gada konstatējums jau tika pieņemts, un līgums beidzās 2021. gada jūnijā. 
Saistītie maksājumi 2021. gadā bija sākotnējās konkursa procedūras tiešas sekas. Iekšējās 
iepirkuma procedūras tika attiecīgi koriģētas. Galīgie maksājumi no 2021. gada janvāra līdz 
jūnijam tika veikti saskaņā ar mūsu juridiskajām saistībām. 

 

 



 207 

Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) 

 

3.24. Eiropas Savienības Aģentūra tiesu 
iestāžu sadarbībai krimināllietās 
(Eurojust) 

Ievads 

3.24.1. Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (“Eurojust”), 
kura atrodas Hāgā, izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1727130. 
Eurojust pamatuzdevums ir atbalstīt cīņu pret smagu organizēto noziedzību, uzlabojot 
pārrobežu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas koordināciju. Galvenie skaitliskie dati par 
Eurojust ir sniegti 3.24.1. attēlā131. 

3.24.1. attēls. Eurojust galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: Eurojust 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; Eurojust sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.24.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un Eurojust vadības sniegtās 
informācijas analīze. 

                                                             
130 Regula (ES) 2018/1727 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai 

krimināllietās. 

131 Plašāka informācija par Eurojust uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.eurojust.europa.eu. 

51

57

Budžets (miljoni EUR)*

242

254

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1727
http://www.eurojust.europa.eu/
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3.24.3. Mūsu atzinuma pamatojums, Eurojust vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, 
kā arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.24.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Savienības Aģentūras tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās 
(“Eurojust”) pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus132 un Eurojust budžeta 
izpildes pārskatus133 par 2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.24.5. Mēs uzskatām, ka Eurojust pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto 
gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Eurojust finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Eurojust Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

                                                             
132 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

133 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.24.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.24.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.24.8. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību 

3.24.9. Savā revīzijas ziņojumā par 2020. finanšu gadu134 mēs secinājām, ka iepirkuma 
procedūra par transportlīdzekļu nomu bija nepareiza. Tā rezultātā visi turpmākie maksājumi, 
kas bija veikti uz šā pamatlīguma bāzes, ir nepareizi. Attiecīgie 2021. gada maksājumi bija 
34 022 EUR. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.24.10. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 

                                                             
134 ERP Gada ziņojums par ES aģentūrām attiecībā uz 2020. finanšu gadu, 3.27.9. punkts. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_LV.pdf
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2020 

Eurojust parakstīja pamatlīgumu ar vienu uzņēmumu par 
transportlīdzekļu nomu. Tā kā transportlīdzekļu nomas tirgū bieži notiek 
cenu svārstības, Eurojust bija jāatsāk iepirkuma procedūra, ja bija 
nepieciešams transportlīdzeklis. 

Ieviešana ir sākta 

2020 

Eurojust parakstīja konkrētu līgumu, kura cenas atšķīrās no sākotnējam 
pamatlīgumam pievienotajiem cenrāžiem. Eurojust apstiprināja rēķinu un 
veica maksājumu darbuzņēmējam, nepamanot stundas cenas likmes 
neatbilstību. Tas norāda uz Eurojust iekšējās kontroles mehānismu 
nepilnībām. 

Neattiecas 
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Eurojust atbilde 
Aģentūra ņem vērā Palātas ziņojumu. 
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3.25. Eiropas Savienības Pamattiesību 
aģentūra (FRA) 

Ievads 

3.25.1. Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru (“FRA”), kura atrodas Vīnē, izveidoja ar 
Padomes Regulu (EK) Nr. 168/2007135. FRA sniedz palīdzību un speciālās zināšanas ES un 
dalībvalstu iestādēm to ES tiesību aktu īstenošanā, kas saistīti ar pamattiesībām. Galvenie 
skaitliskie dati par FRA ir sniegti 3.25.1. attēlā136. 

3.25.1. attēls. FRA galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: FRA 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; FRA sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.25.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un FRA vadības sniegtās informācijas 
analīze. 

3.25.3. Mūsu atzinuma pamatojums, FRA vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā 
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

                                                             
135 Padomes Regula (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru. 

136 Plašāka informācija par FRA uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.fra.europa.eu. 

30

33

Budžets (miljoni EUR)*

105

101

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX%3A32007R0168
http://www.fra.europa.eu/
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Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.25.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (“FRA”) pārskatus, kuri ietver 
finanšu pārskatus137 un FRA budžeta izpildes pārskatus138 par 2021. gada 
31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.25.5. Mēs uzskatām, ka FRA pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo FRA finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, 
tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā 
gadā saskaņā ar FRA Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem 
grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora 
grāmatvedības standartiem. 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.25.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

                                                             
137 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

138 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.25.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.25.8. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par budžeta pārvaldību 

3.25.9. Mēs konstatējām, ka FRA bija pārnesusi uz 2022. gadu 7 miljonus EUR (27 %) no 
2021. gada saistību apropriācijām. No šīs summas 6,7 miljoni EUR (96 %) bija saistīti ar 
pamatdarbībām. Atkārtoti augstais pārnesumu līmenis ir pretrunā budžeta gada pārskata 
principam un norāda uz strukturālām problēmām budžeta izpildē. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.25.10. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2018 
Apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, bija augsts pārnesumu 
līmenis sadaļā “Pamatdarbības izdevumi”, un tas bija tikai daļēji 
pamatots. FRA jāuzlabo budžeta plānošana un tā izpildes cikli. 

Ieviešana ir sākta 
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FRA atbilde 
3.25.9 Pārnesumu līmenis galvenokārt atspoguļo aģentūras pamatdarbības veidu, tostarp 
darbības, kas ilgst vairākus mēnešus, iespējams, vēl nākamajā gadā. Lai uzlabotu budžeta 
plānošanu un īstenošanas ciklus, Aģentūra ir izveidojusi uzraudzības instrumentu attiecībā uz 
plānotajiem pārnesumiem no viena gada uz nākamo. 

Aģentūra uzskata, ka laba budžeta izpilde tiek mērīta arī pēc izpildes līmeņa (virs 99,5 %) un 
līdz ar to pēc atcelto apropriāciju zemā līmeņa. 
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Aģentūras, ko finansē atbilstoši DFS 

3. kategorijai “Dabas resursi un vide” 
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3.26. Eiropas Vides aģentūra (EVA) 

Ievads 

3.26.1. Eiropas Vides aģentūru (“EVA”), kura atrodas Kopenhāgenā, izveidoja ar 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 1210/90139, ko atceļ un aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. 401/2009140. EVA atbild par novērojumu tīklu, kas sniegtu Komisijai, 
Parlamentam, dalībvalstīm un plašākai sabiedrībai ticamu informāciju par vides stāvokli. 
Galvenie skaitliskie dati par EVA ir sniegti 3.26.1. attēlā141. 

3.26.1. attēls. EVA galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: EVA 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; EVA sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.26.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un EVA vadības sniegtās informācijas 
analīze. 

                                                             
139 Regula (EEK) Nr. 1210/90, ar ko izveido Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides 

informācijas un novērojumu tīklu. 

140 Regula (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un 
novērojumu tīklu 

141 Plašāka informācija par EVA uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.eea.europa.eu. 

97

92

Budžets (miljoni EUR)*

213

230

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX%3A31990R1210&qid=1651636132572
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0401
http://www.eea.europa.eu/
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3.26.3. Mūsu atzinuma pamatojums, EVA vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā 
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.26.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Vides aģentūras (“EVA”) pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus142 un 
EVA budžeta izpildes pārskatus143 par 2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu 
gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.26.5. Mēs uzskatām, ka EVA pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo EVA finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, 
tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā 
gadā saskaņā ar EVA Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem 
grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora 
grāmatvedības standartiem. 

                                                             
142 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

143 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.26.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.26.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.26.8. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību 

3.26.9. EVA grozīja pamatlīgumu par ēku remonta un uzturēšanas pakalpojumu 
sniegšanu, divkāršojot sākotnējo maksimālo budžetu no 500 000 EUR līdz 1 000 000 EUR. 
Izmantotais juridiskais pamatojums bija atkāpe, kas piemērojama sarunu procedūrām bez 
iepriekšējas publicēšanas, kā noteikts Finanšu regulas I pielikuma 11.1. punkta e) apakšpunktā 
un 11.4. punktā. 11.1. punkta e) apakšpunktā un 11.4. punktā minētie kumulatīvie nosacījumi 
netika ievēroti. Šādos gadījumos Finanšu regulas 172. panta 3. punkts ļauj grozīt līgumus bez 
jaunas iepirkuma procedūras, ievērojot konkrētus nosacījumus, bet vairumā gadījumu ar 
grozījumu vērtības ierobežojumu. Šie nosacījumi netika izpildīti attiecībā uz minēto līguma 
grozījumu. Tāpēc grozījums bija nepareizs. Tomēr 2021. gadā nebija saistītu maksājumu. 
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Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.26.10. Mēs revidējām pamatlīgumu par ēdnīcu un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 
EVA telpās. Mēs konstatējām, ka sākotnējais līgums tika pagarināts divos atsevišķos gadījumos: 
2021. gada februārī par astoņiem mēnešiem un vēlreiz 2021. gada decembrī vēl par sešiem 
mēnešiem, palielinot kopējo ilgumu no 48 mēnešiem līdz 62 mēnešiem. Saskaņā ar 
EVA iekšējās kontroles standartiem tai ir jādokumentē, jāpamato un jāapstiprina visas atkāpes 
no noteiktās politikas un procedūrām. Attiecībā uz pirmo iepriekš minēto pagarinājumu 
EVA nedokumentēja nevienu skaidrojumu par izņēmumu. Attiecībā uz otro pagarinājumu 
EVA sagatavoja šādu dokumentējamu skaidrojumu, bet ERP veiktās revīzijas laikā 2022. gada 
februārī to nebija iesniegusi centrālajā izņēmumu reģistrā. 

3.26.11. Pakalpojumu līgumā par Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas atbalsta 
pakalpojumu sniegšanu EVA izmantoja līguma grozījumu, lai pagarinātu pakalpojumu 
sniegšanu par vienu mēnesi – no 2021. gada 28. februāra līdz 2021. gada 31. martam. Tomēr 
grozījums stājās spēkā tikai 2021. gada 22. martā, kad to parakstīja abas līgumslēdzējas puses, 
faktiski atstājot 22 dienu laikposmu pakalpojumu sniegšanai bez līguma. Lai gan EVA to bija 
atklājusi, par ko liecina grozījuma atpakaļejošais spēks (no 2021. gada 28. februāra), netika 
iesniegts neviens skaidrojums par izņēmumu. 

3.26.12. Mēs revidējām maksājumu, kas veikts saskaņā ar pamatlīgumu par 
IT pakalpojumu sniegšanu. Saskaņā ar šo līgumu atsevišķā darbu paketē EVA varētu pasūtīt 
papildpakalpojumus, kas nav pamatpakalpojumi. Šo papildpakalpojumu cena bija atkarīga no 
dienas likmēm dažādiem konsultāciju profiliem un no tā, vai pakalpojumi tika sniegti uz vietas 
vai neklātienē. Revidētā darījuma summa bija 25 000 EUR par šādiem papildu konsultāciju 
pakalpojumiem. Mēs konstatējām, ka EVA bija samaksājusi šo summu, iepriekš nepārbaudot, 
kādus precīzus profilus un dienas likmes darbuzņēmējs bija faktiski piemērojis, sniedzot 
pakalpojumus un izsniedzot rēķinus. 
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EVA atbilde 
Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību 

3.26.9. Aģentūra apstiprina, ka tā ir veikusi sarunu procedūru saskaņā ar Finanšu regulas 
164. panta 1. punkta d) apakšpunktu un tās I pielikuma 11.1. punkta e) apakšpunktu, proti, 
sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par līgumu ar atsauces Nr. EEA/ADS/21/003, ko 
apliecina uzaicinājums uz konkursu, kurš reģistrēts gan Aģentūras pārvaldības plānu sistēmā, 
gan dokumentu pārvaldības sistēmā. To darot, Aģentūra rūpīgi apspriedās ar BUDG ĢD 
Centrālā finanšu dienesta palīdzības dienesta vispārīgajiem norādījumiem, kas paredz 
pakāpenisku iepirkuma procesu, kura rezultātā tiek grozīts spēkā esošais līgums. 

Atbildīgais kredītrīkotājs 2021. gada 19. oktobrī parakstīja lēmumu par šīs sarunu procedūras 
piešķiršanu, savukārt 2021. gada 21. decembrī TED tika publicēts paziņojums par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā norādīts pamatlīguma jaunais kopējais budžets. 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.26.10. Aģentūra sākotnēji bija plānojusi 2020. gada pēdējā ceturksnī izsludināt uzaicinājumu 
iesniegt piedāvājumus jauna pakalpojumu pamatlīguma slēgšanas tiesību piešķiršanai ēdnīcu 
un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. Covid-19 pandēmija, kas pastāvīgi attīstās, tomēr 
mainīja plānus un lika Aģentūrai meklēt alternatīvas, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību, 
jo ēdnīcai krīzes laikā bija svarīga loma darbinieku sociālās kohēzijas un labklājības jomā. 

Aģentūra atzīst, ka trešais pamatlīguma grozījums, kura rezultātā pirmo reizi tika pagarināts tā 
darbības termiņš, netika papildināts ar piezīmi par izņēmumu. Izņēmuma piezīme par otro 
pagarinājumu tika pievienota kā apliecinošs dokuments ARES parakstītāja darbplūsmā, lai 
parakstītu ceturto pamatlīguma grozījumu, bet nebija iekļauta centrālajā izņēmumu reģistrā. 

3.26.11. Aģentūra apstiprina faktus, ko ERP konstatējusi savos konstatējumos un apsvērumos. 
Lai gan Aģentūras pārstāvji februāra sākumā apsprieda un vienojās ar piegādātāju par īpašā 
līguma pagarināšanu, pārraudzības dēļ grozījumu izdošana un parakstīšana aizkavējās. 

Aģentūra pastiprinās savas kontroles un procedūras, pirmkārt, lai mazinātu risku, ka līgumu 
pagarināšana varētu aizkavēties, un, otrkārt, lai nodrošinātu, ka tiek reģistrētas piezīmes par 
izņēmumiem gadījumos, kad Finanšu regula ir netīši pārkāpta. 
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3.26.12. Aģentūra ir ņēmusi vērā ERP analīzi. Šā konsultāciju uzdevuma budžeta tāmes pamatā 
bija apmaiņa starp projekta vadītāju un pakalpojumu sniedzēju. Aplēses par 35 cilvēkdienām, 
pamatojoties uz augstāko konsultantu likmi (P2) 25 000 EUR apmērā, projekta vadītāja 
vērtējumā tika uzskatītas par pamatotām. Piedāvājums, kas tika sniegts, atbildot uz 
pakalpojumu pieprasījumu, bija pilnībā saskaņots ar to, kas bija apspriests un par kuru bija 
panākta vienošanās, un tāpēc tas tika pieņemts kā vienreizējs maksājums. Darba laika uzskaites 
lapas šim komponentam netika pieprasītas. 

Aģentūra ņem vērā ERP bažas un apstiprina, ka tā ir veikusi pasākumus, lai tās risinātu saistībā 
ar turpmākiem pasūtījumiem. 
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3.27. Eiropas Zivsaimniecības kontroles 
aģentūra (EFCA) 

Ievads 

3.27.1. Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru (“EFCA”), kura atrodas Bigo, izveidoja 
ar Padomes Regulu (EK) Nr. 768/2005144, kas grozīta un aizstāta ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 2019/473145. EFCA galvenais uzdevums ir organizēt operatīvu 
zivsaimniecības kontroles un pārbaudes pasākumu koordināciju ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu 
kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu efektīvu un vienādu piemērošanu. Galvenie 
skaitliskie dati par EFCA ir sniegti 3.27.1. attēlā146. 

3.27.1. attēls. EFCA galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: EFCA 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; EFCA sniegtie dati par personālu. 

EFCA budžets 2021. gadā tika palielināts, ņemot vērā papildu darbības, kas EFCA piešķirtas 
saskaņā ar ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu. 

                                                             
144 Padomes Regula (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles 

aģentūru. 

145 Regula (ES) 2019/473 par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru. 

146 Plašāka informācija par EFCA uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.efca.europa.eu. 

20

25

Budžets (miljoni EUR)*

81

80

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32005R0768&qid=1652738848142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0473&qid=1652738943954
http://www.efca.europa.eu/
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Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.27.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un EFCA vadības sniegtās informācijas 
analīze. 

3.27.3. Mūsu atzinuma pamatojums, EFCA vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā 
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.27.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (“EFCA”) pārskatus, kuri ietver 
finanšu pārskatus147 un EFCA budžeta izpildes pārskatus148 par 2021. gada 
31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

                                                             
147 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

148 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.27.5. Mēs uzskatām, ka EFCA pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo EFCA finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, 
tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā 
gadā saskaņā ar EFCA Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem 
grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora 
grāmatvedības standartiem. 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.27.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.27.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 
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EFCA atbilde 
Aģentūra ņem vērā Palātas ziņojumu. 
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Aģentūras, ko finansē atbilstoši DFS 
4. kategorijai “Migrācija un robežu 

pārvaldība” 
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3.28. Eiropas Patvēruma atbalsta birojs 
(EASO) 

Ievads 

3.28.1. Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (“EASO”) atrodas Valetā. To izveidoja ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 439/2010149, lai stiprinātu praktisko sadarbību 
patvēruma jomā un palīdzētu dalībvalstīm pildīt Eiropas līmeņa un starptautiskos 
pienākumus – aizsargāt cilvēkus, kuriem tas ir vajadzīgs. Bija izveidoti reģionālie biroji Itālijā un 
Grieķijā, un kopš 2018. gada – Kiprā. 2022. gadā to aizstāja150 Eiropas Savienības Patvēruma 
aģentūra (“EUAA”), kas uzņēmās visus EASO pienākumus un juridiskās saistības, kā arī vairākus 
jaunus uzdevumus saistībā ar kopējo Eiropas patvēruma sistēmu. Galvenie skaitliskie dati par 
EASO ir sniegti 3.28.1. attēlā151. 

3.28.1. attēls. EASO galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: EASO 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; EASO sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.28.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un EASO vadības sniegtās informācijas 
analīze. 

                                                             
149 Regula (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju. 

150 Regula (ES) 2021/2303 par Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru. 

151 Plašāka informācija par EASO uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.easo.europa.eu. 

20

25

Budžets (miljoni EUR)*

81

80

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32010R0439
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32021R2303
http://www.easo.europa.eu/
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3.28.3. Mūsu atzinuma pamatojums, EASO vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā 
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.28.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (“EASO”) pārskatus, kuri ietver finanšu 
pārskatus152 un EASO budžeta izpildes pārskatus153 par 2021. gada 
31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.28.5. Mēs uzskatām, ka EASO pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo EASO finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar EASO Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

                                                             
152 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

153 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Apstākļu akcentējums 

3.28.6. Vēršam uzmanību uz EASO galīgo pārskatu 3.7.1. skaidrojumu, kurā 
norādīts, ka cilvēkresursu trūkums 2022. gadā var ierobežot spēju veikt dažus no Biroja 
jauno EUAA pilnvaru uzdevumiem; un 3.7.2. skaidrojumu, kurā minēts, ka nevar ticami 
aplēst finansiālo ietekmi, ko rada Krievijas agresijas karš pret Ukrainu. 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.28.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.28.8. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.28.9. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību 

3.28.10. Ziņojumā par 2017.154 un 2020.155 finanšu gadu mēs secinājām, ka iepirkuma 
procedūras nomātām telpām Lesbā un Romā bija nepareizas. Līdz ar to visi turpmākie 
maksājumi, kas veikti saistībā ar šīm procedūrām, ir nepareizi. Attiecīgie 2021. gada maksājumi 
bija 362 204 EUR. 

                                                             
154 ERP Gada ziņojums par ES aģentūrām attiecībā uz 2017. finanšu gadu, 3.20.23. punkts. 

155 ERP Gada ziņojums par ES aģentūrām attiecībā uz 2020. finanšu gadu, 3.20.12. punkts. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018TA1130(01)&from=LV
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_LV.pdf
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Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.28.11. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2017 EASO nesasniedza štatu sarakstā noteikto darbā pieņemšanas mērķi. Ieviests 

2017 Līgumu uzraudzība attiecībā uz atbilstību valsts noteikumiem par pagaidu 
darbiniekiem bija vāja. Ieviests 

2017 
2017. gadā mēs konstatējām, ka EASO procedūras ar ceļošanu saistīto 
izdevumu uzraudzībai bija nepilnīgas. Konkrētāk, bieži netika prasīti 
apliecinošie dokumenti. EASO veic šā jautājuma iekšēju izmeklēšanu. 

Ieviests 

2017 Bija nozīmīgas nepilnības šādās jomās: vajadzību novērtējums un līgumu 
grozījumi. Ieviests 

2017 
Revīzijas ziņojumos par 2017. finanšu gadu ERP secināja, ka EASO iepirkuma 
procedūras attiecībā uz telpu nomu Lesbas salā bija nepareizas. Tātad visi 
saskaņā ar šiem līgumiem veiktie maksājumi bija nepareizi. 

Ieviešana ir sākta 
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Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2018. gads 

Ar IT uzņēmumiem noslēgto pakalpojumu līgumi bija formulēti tā, it kā 
pagaidu darba aģentūras darbinieki tiktu norīkoti darbā (“mise à 
disposition”), nevis piegādāti skaidri definēti IT pakalpojumi un produkti. Tas 
būtu pretrunā ES Civildienesta noteikumiem un ES sociālajiem un 
nodarbinātības noteikumiem. EASO jānodrošina, ka līgumi tiek sagatavoti tā, 
lai nerastos neskaidrības starp IT pakalpojumu iepirkumu un pagaidu 
darbinieku nodarbināšanu. 

Ieviests 

2018 EASO jāievieš efektīvas ex post finanšu pārbaudes. Ieviešana ir sākta 

2018 Pagaidu darbinieku iepirkums Itālijā bija nepareizs. Līdz ar to visi turpmākie 
maksājumi saskaņā ar šo līgumu ir nepareizi. Ieviests 

2019 

Procedūrās, ko izmanto ārējo ekspertu atlasei un līgumu slēgšanai, 
sistemātiski netiek nodrošināta revīzijas izsekojamība (kā noteikts Finanšu 
regulas 36. panta 3. punktā). Tātad visi saskaņā ar šiem līgumiem veiktie 
maksājumi bija nepareizi. 

Ieviests 

2020 
Iepirkuma procedūra, kas tika izmantota nomātajām telpām Romā, bija 
nepareiza. Tātad visi saskaņā ar šiem līgumiem veiktie maksājumi bija 
nepareizi. 

Ieviešana ir sākta 
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Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2020 

Liels skaits vadošo amata vietu ir vakantas, no kurām daudzas vairāk nekā 
gadu aizpilda amata vietu izpildītāji. Tas ir pretrunā Civildienesta 
noteikumiem, kuros paredzēts, ka vadošu amatu pagaidu aizpildīšana ir 
atļauta ilgākais vienu gadu. Šī nenoteiktība vadības amatu līmenī var kaitēt 
EASO vadošajai pozīcijai un tās stratēģiskajai nepārtrauktībai. 

Ieviešana ir sākta 

2020 
Uz 2021. gadu pārnestās apropriācijas III sadaļā un atcelto budžeta 
apropriāciju īpatsvars no 2019. gada uz 2020. gadu bija augsts. EASO 
jāuzlabo budžeta plānošana un tā izpildes cikli. 

Ieviests 

2020 EASO nav atjauninājis savu politiku interešu konfliktu pārvaldībai un 
novēršanai. Ieviešana ir sākta 

2020 

EASO nebija izstrādājis un pieņēmis darbības nepārtrauktības plānu. 
EASO darbību apmērs un sarežģītība, kā arī pēdējā laika notikumi, tostarp 
Covid-19 pandēmija, norāda uz to, cik svarīgs ir oficiāls, atjaunināts darbības 
nepārtrauktības plāns. Šis jautājums ir EASO procedūru iekšēja nepilnība. 
Pēc mūsu revīzijas 2021. gada 31. maijā ESAO apstiprināja savu darbības 
nepārtrauktības plānu. 

Ieviests 

2020 
Mēs atzīmējam lietu, kas tiek izskatīta Eiropas Vispārējās tiesas lietā T-
621/20 (EMCS), apstrīdot iepirkuma procedūras iznākumu pagaidu darba 
aģentūru darbinieku nodrošināšanai Maltā. 

Ieviests 
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EASO atbilde 
Aģentūra ņem vērā Palātas ziņojumu. 
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3.29. Eiropas Savienības Aģentūra 
lielapjoma IT sistēmu darbības 
pārvaldībai brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpā (eu-LISA) 

Ievads 

3.29.1. Eiropas Savienības Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpā (“eu-LISA”), kura atrodas Tallinā, Strasbūrā un Sanktjohannā, 
izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1077/2011156, kas atcelta un 
aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1726157. Eu-LISA ir atbildīga par 
otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas (SIS II), Vīzu informācijas sistēmas (VIS) un 
Eiropas pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas (Eurodac) darbības pārvaldību. 2018. gada 
eu-LISA pilnvaru pagarināšana aptver trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas/izceļošanas 
sistēmas un Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas izstrādi un darbības pārvaldību. 
Galvenie skaitliskie dati par eu-LISA ir sniegti 3.29.1. attēlā158. 

3.29.1. attēls. eu-LISA galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: eu-LISA 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; eu-LISA sniegtie dati par personālu. 

                                                             
156 Regula (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības 

pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. 

157 Regula (ES) 2018/1726 par Eiropas Savienības Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības 
pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) 

158 Plašāka informācija par eu-LISA uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
https://www.eulisa.europa.eu. 

256

264

Budžets (miljoni EUR)*

274

310

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32011R1077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32018R1726
https://www.eulisa.europa.eu/
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Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.29.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un eu-LISA vadības sniegtās 
informācijas analīze. 

3.29.3. Mūsu atzinuma pamatojums,eu-LISA vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, 
kā arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.29.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpā (“eu-LISA”) pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus159 un 
eu-LISA budžeta izpildes pārskatus160 par 2021. gada 31. decembrī slēgto 
finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.29.5. Mēs uzskatām, ka eu-LISA pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo eu-LISA finanšu stāvokli 2021. gada 

                                                             
159 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

160 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar eu-LISA Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.29.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Pamatojums atzinumam ar iebildēm par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un 
pareizību 

3.29.7. Mēs revidējām 28 eu-LISA maksājumus. Seši no tiem bija neatbilstīgi. Mēs 
apzinājām arī citus maksājumus, kuri nebija iekļauti mūsu sākotnējā izlasē, attiecībā uz 
kuriem konstatēta tā pati neatbilstība. Kopējā ietekmēto izdevumu summa ir 
18,11 miljoni EUR. Šī summa atbilst 6,2 % no 2021. gadā pieejamajām kopējām 
maksājumu apropriācijām. Tā pārsniedz šajā revīzijā noteikto būtiskuma slieksni. 

3.29.8. Lai īstenotu ar lielapjoma IT sistēmām saistītu pamatlīgumu, eu-LISA 
parakstīja konkrētu līgumu par 40 miljoniem EUR, nenorādot sīkāku informāciju par 
iegādātajiem pakalpojumiem (daudzums, piegāžu datums). Konkrētajā līgumā bija ietverti 
vispārīgi noteikumi un noteikts, ka pakalpojuma pieprasījuma veidlapās būs iekļauta 
sīkāka informācija. Konkrētā līguma ilgums bija vairāk nekā trīs gadi. Tā kā konkrētais 
līgums ir pagarināts un trūkst precizējumu par prasītajiem pakalpojumiem un datumiem, 
praksē tas darbojās kā pamatlīgums citā pamatlīgumā. Saskaņā ar eu-LISA skaidrojumu 
šāda līguma parakstīšanas iemesls bija juridisku saistību uzņemšanās, lai varētu pārnest 
līdzekļus, kas citādi būtu atcelti līdz 2018. gada beigām. Attiecībā uz 2019. finanšu gadu161 
mēs ziņojām par risku, kas saistīts ar praksi piešķirt līdzekļus eu-LISA, pirms tiek pieņemti 
tiesību akti (tostarp deleģētās vai īstenošanas regulas), kuros noteiktas prasības 
izstrādājamām IT sistēmām. 

Mēs uzskatām, ka ar konkrēto līgumu pamatlīgums netika pienācīgi īstenots, jo tas 
neradīja skaidras juridiskas saistības. Maksājumi, kas 2021. gadā veikti saistībā ar šo 

                                                             
161 Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai 

brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) 2019. finanšu gada pārskatiem, 19. punkts. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_LV.pdf
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konkrēto līgumu un kuru kopējā vērtība ir 15,67 miljoni EUR, neatbilst eu-LISA Finanšu 
regulas 73. panta 3. punktam. 

3.29.9. Trijos no revidētajiem maksājumiem mēs konstatējām, ka konkrētie līgumi 
būtiski atšķīrās no pamatlīgumiem un ka pamatlīgumos netika izdarīti grozījumi. Tā 
rezultātā konkrētie līgumi neatbilda pamatlīgumiem, tāpat pamatlīgumam neatbilda 
attiecīgie maksājumi 2,44 miljonu EUR apmērā. 

Attiecībā uz vienu konkrētu ar kopīgi izmantojamās infrastruktūras (CSI) kataloga 
uzturēšanu saistītu līgumu, kurā bija fiksēta daļa un mainīga daļa, mēs konstatējām, ka, lai 
gan fiksētā daļa atbilda pamatlīguma cenai, mainīgā daļa bija gandrīz desmit reizes 
augstāka. Pēc konkrētā līguma grozīšanas mainīgā daļa vairāk nekā 22 reizes pārsniedza 
pamatlīguma sākotnējo summu. Turklāt konkrētā līguma cenu struktūra neatbilst 
pamatlīguma cenu struktūrai. Saistībā ar šo līgumu mēs revidējām maksājumu 
796 838,82 EUR apmērā. 

Attiecībā uz citu konkrēto līgumu tajā noteiktie piegādes datumi netika ievēroti. Tomēr 
eu-LISA samaksāja 1,2 miljonus EUR bez izmaiņām konkrētajā līgumā un pamatlīgumā. 

Attiecībā uz citu konkrēto līgumu, kas saistīts ar fiksētas cenas elementiem, līguma vērtība 
1,77 miljonu EUR apmērā atbilda pamatlīguma vērtībai. Pēc tam eu-LISA parakstīja 
grozījumu konkrētajā līgumā un palielināja summu līdz 2,15 miljoniem EUR. Saistībā ar šo 
līgumu mēs revidējām maksājumu 443 684,32 EUR apmērā. 

Iepriekšējos gados mēs, kā arī Komisijas Iekšējās revīzijas dienests ziņojām par 
neatbilstībām un trūkumiem eu-LISA iekšējās kontroles sistēmās saistībā ar iepirkumu un 
līgumu pārvaldību. 

Atzinums ar iebildēm par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.29.10. Mēs uzskatām, ka, izņemot jautājumus, kas aprakstīti punktā, kurā sniegts 
pamatojums atzinumam ar iebildēm par maksājumu likumību un pareizību, 2021. gada 
31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir 
likumīgi un pareizi. 

3.29.11. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērums par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.29.12. Eu-LISA grozīja trīs līgumu vērtību, divus – 2021. gadā un vienu – 2019. gadā: 
vienu par ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) īstenošanu un uzturēšanu darba kārtībā, vienu 
par kopīgi izmantojamas infrastruktūras (CSI) nodrošināšanu un vēl vienu par Šengenas 
Informācijas sistēmas (MWO SIS II) uzturēšanu darba kārtībā. 
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Ar grozījumiem līgumu maksimālā summa tika palielināta par 50 % (attiecīgi 70,4 miljoni EUR, 
20 miljoni EUR un 40 miljoni EUR). 

CSI un MWO SIS II līgumi beidzas 2022. gadā, savukārt IIS līguma termiņš beidzas 2023. gadā. 
Summa, par kuru bija uzņemtas saistības grozījuma parakstīšanas brīdī, bija mazāka par 50 % 
attiecībā uz CSI līgumu, 86 % attiecībā uz MWO SIS II līgumu un 76 % – attiecībā uz IIS līgumu. 

Eu-LISA 2020. gadā parakstīja jaunus līgumus saskaņā ar savu jauno iepirkuma pieeju 
transversālajam inženierijas satvaram (TEF). Turklāt transversālā darbības satvara (TOF) līgumi 
ir jāparaksta 2022. gadā. Šie līgumi aizstāj grozītos līgumus. 

Tā kā grozīto līgumu termiņš bija gandrīz pagājis un saistību summa joprojām bija ievērojami 
mazāka par līguma maksimālo summu, eu-LISA būtu varējusi pēc iespējas ātrāk izmantot TEF 
un TOF līgumus, nevis grozīt iepriekšējos līgumus par Finanšu regulā atļauto maksimālo 
summu. 

3.29.13. Attiecībā uz diviem revidētajiem maksājumiem, kuru kopējā vērtība bija 
2,56 miljoni EUR, mēs konstatējām, ka konkrētajā līgumā iekļautie produkti nebija iekļauti 
pamatlīgumā. 

Eu-LISA jāuzlabo līgumu pārvaldība, lai nodrošinātu, ka konkrētie līgumi vienmēr ir saskaņoti ar 
pamatlīgumiem. 

Apsvērumi par budžeta pārvaldību 

3.29.14. Mēs konstatējām, ka eu-LISA bija pārnesusi uz 2022. gadu 11,41 miljonu EUR 
no 2021. gada saistību apropriācijām. No šīs summas 11,1 miljons EUR (97 %) attiecas uz 
administratīvajiem izdevumiem (II sadaļa). Atkārtoti augstais pārnesumu līmenis ir pretrunā 
budžeta gada pārskata principam un norāda uz strukturālām problēmām budžeta izpildē. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.29.15. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2017 

Eu-LISA pašlaik pārvalda trīs atsevišķas, neintegrētas lielmēroga 
IT sistēmas (SIS II, VIS un Eurodac), un tās visas paredzētas datiem, kas 
attiecas uz ES brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Šāda pieeja var 
traucēt eu-LISA sasniegt apjomradītus ietaupījumus un sinerģijas no 
dažādajām sistēmām. 

Ieviešana ir sākta 

(Ārpus eu-LISA kontroles) 

2018 
Eu-LISA palielināja pamatlīguma cenas, taču neveica tajā grozījumus; tā 
arī pagarināja vienu konkrēto līgumu pēc tam, kad bija beidzies 
pamatlīguma termiņš. 

Neattiecas 

2018/2019/2020 
Budžeta izpildes līmenis bija zemāks par plānoto. Aģentūrai eu-LISA kopā 
ar Eiropas Komisiju labāk jāsaskaņo budžeta plānošanaar attiecīgo 
tiesību aktu laika grafiku. 

Ieviešana ir sākta 

2019 Eu-LISA samaksāja 284 000 EUR par pakalpojumiem, kas sniegti periodā, 
kuru neaptver attiecīgais pamatlīgums. Neattiecas 
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Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2020 

Eu-LISA parakstīja konkrēto līgumu par programmatūru, kas atšķiras no 
tās programmatūras, ko līgumslēdzējs iekļāvis piedāvājumā, kurš 
iesniegts saistībā ar attiecīgo pamatlīgumu. Tā kā ir iepirkts atšķirīgs 
produkts, kas nav iekļauts cenas piedāvājumā, turklāt par atšķirīgu cenu, 
kas nesakrīt ar sākotnēji piedāvātā produkta cenu, ir notikusi atkāpšanās 
no pamatlīguma. Tātad konkrētais līgums neatbilst pamatlīgumam, tāpat 
pamatlīgumam neatbilst attiecīgais maksājums 10,4 miljonu EUR 
apmērā. 

Neattiecas 

2020 

Eu-LISA parakstīja pasūtījuma veidlapu par uzturēšanas pakalpojumiem 
laikposmam no 2020. gada 7. novembra līdz 2024. gada decembrim 
(četri gadi). Tas ir pretrunā pamatlīguma noteikumiem, saskaņā ar kuru 
rēķinus par pakalpojumiem var iesniegt tikai vienu gadu uz priekšu. 

Neattiecas 
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Eu-LISA atbilde 
3.29.7. Aģentūra ņem vērā Eiropas Revīzijas palātas secinājumu. 

3.29.8. Aģentūra ņem vērā Eiropas Revīzijas palātas novērojumu. Konkrētais līgums (KL) 
19/2018 tika parakstīts laikā, kad 2017. gadā pieejamais budžets ieceļošanas/izceļošanas 
sistēmas – vīzu informācijas sistēmas savietojamībai bija jāizmanto līdz 2018. gada beigām vai 
arī tas tiktu zaudēts. Komisijas Īstenošanas lēmums tika pieņemts un visi nepieciešamie 
tehniskie aspekti kļuva galīgi zināmi tikai 2019. gada februārī. 

Īstenošanas lēmums ļāva Aģentūrai īstenot KL 19, izmantojot 36 pakalpojumu pieprasījumus, 
kuros sniegts skaidrs un detalizēts uzdevumu, nodevumu un termiņu apraksts. Maksājumi tika 
veikti, pamatojoties uz kredītrīkotāja parakstītajiem pakalpojumu pieprasījumiem, nevis tikai 
uz KL. 

Aģentūras viedoklis ir šāds: 

• maksājumi tika veikti saistībā ar pamatā esošo pamatlīgumu, konkrēto līgumu 
un pakalpojuma pieprasījumu; 

• ES finanšu interesēm nav nodarīts nekāds kaitējums; 
• IIS-VIS integrācijas projekts tuvojas veiksmīgam noslēgumam; 
• resursu iekļaušana aģentūras budžetā tiesību aktiem, ko līdztiesīgie likumdevēji 

vēl nav pieņēmuši, rada būtiskus riskus pareizai finanšu pārvaldībai. Par šādiem 
riskiem ir sistemātiski ziņots Valdei. 

3.29.9. Aģentūra ņem vērā šo Eiropas Revīzijas palātas secinājumu. Attiecībā uz maksājumu 1,2 
miljonu eiro apmērā (par modulāro datu centru) Aģentūra vēlas precizēt, ka līgumā paredzētie 
pakalpojumi un produkti galu galā tika pilnībā piegādāti un maksājuma neatbilstība neatstāja 
negatīvu ietekmi uz ES budžetu. 

Attiecībā uz pārējiem diviem maksājumiem Aģentūra uzskata, ka projekta prasības bija 
jāpielāgo no Aģentūras neatkarīgu faktoru dēļ. Turklāt Aģentūra jau ir veikusi darbības līgumu 
uzraudzības prakses stiprināšanai. 

3.29.12. Aģentūra ņem vērā novērojumu, ar kuru netiek apšaubīta grozījumu likumība un 
pareizība. Aģentūra jau ir pārgājusi uz horizontālo iepirkumu, izmantojot transversālās 
inženierijas pamatrisinājumu, ko nesen papildināja transversālās darbības pamatrisinājums. 

3.29.13. Aģentūra ņem vērā novērojumu un pārskata savus procesus, reaģējot uz izmaiņu 
pārvaldību, vajadzības gadījumā veicot iepriekšējus grozījumus pamatlīgumos. 
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3.29.14. Aģentūra ņem vērā Eiropas Revīzijas palātas novērojumu. Šajā sakarā Aģentūra vēlas 
uzsvērt, ka 2021. gada kopējais īstenošanas līmenis gan izdevumu saistībām, gan maksājumu 
apropriācijām bija 100 %. Turklāt administratīvo izdevumu apropriāciju pārnešanas atcelšana 
2021. gadā samazinājās uz pusi, salīdzinot ar 2020. gadu. 
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3.30. Eiropas Robežu un krasta 
apsardzes aģentūra (Frontex) 

Ievads 

3.30.1. Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru (Frontex), kura atrodas Varšavā, 
izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624162, kas grozīta un aizstāta 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1896163. Frontex ir Eiropas Aģentūras 
operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām, kas izveidota 
ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004, pēctece164. Frontex un dalībvalstu iestādes, kas ir 
atbildīgas par robežu pārvaldību un atgriešanas operācijām, kopīgi veido Eiropas Robežu un 
krasta apsardzi, dalot atbildību par Eiropas integrētās robežu pārvaldības nodrošināšanu un 
efektīvu ieceļošanas pārvaldību pāri ārējām robežām. Galvenie skaitliskie dati par Frontex ir 
sniegti 3.30.1. attēlā165. 

3.30.1. attēls. Frontex galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: Frontex 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; Frontex sniegtie dati par personālu. 

Ievērojamais Frontex budžeta un darbinieku skaita palielinājums ir saistīts ar paplašinātajām 
pilnvarām saskaņā ar Regulu (ES) 2019/1896. 

                                                             
162 Regula (ES) 2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi. 

163 Regula (ES) 2019/1896 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi. 

164 Padomes Regula (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības 
vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām. 

165 Plašāka informācija par Frontex uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.frontex.europa.eu. 

495

741

Budžets (miljoni EUR)*

1 234

1 554

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624&qid=1651663436463
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R1896
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32004R2007&qid=1651664150158
http://www.frontex.europa.eu/
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Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.30.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un Frontex vadības sniegtās 
informācijas analīze. 

3.30.3. Mūsu atzinuma pamatojums, Frontex vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, 
kā arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.30.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (“Frontex”) pārskatus, kuri 
ietver finanšu pārskatus166 un Frontex budžeta izpildes pārskatus167 par 
2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

                                                             
166 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

167 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 



 248 

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) 

 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.30.5. Mēs uzskatām, ka Frontex pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Frontex finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Frontex Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

Apstākļu akcentējums 

3.30.6. Mēs atsaucamies uz 4.0.4. skaidrojumu “Cita svarīga informācija par 
budžeta izpildi” par 2020. gada 21. decembra budžeta saistību “Sagatavošanās 2021. gada 
izvēršanas pasākumiem pastāvīgā korpusa 1. un 2. kategorijā” pārnešanu uz 2021. gadu, 
līdz 2020. gada beigām nepamatojot ar juridiskajām saistībām. Par šo jautājumu mēs 
ziņojām savā 2020. gada īpašajā gada ziņojumā168. Kopējie maksājumi 2021. gadā bija 
18 375 458 EUR. Frontex šo neatbilstību risināja ar turpmākām juridiskām saistībām 
2021. gada gaitā. 

3.30.7. Mēs vēršam uzmanību uz 4.0.3. skaidrojumu “Budžeta finansējuma avoti”, 
kurā paskaidrots, ka iemaksas no Šengenas zonas valstīm, kas nav ES dalībvalstis (ŠAV), un 
līdz ar to arī ES izlīdzinošā iemaksa nav pareizi aprēķinātas. ES iemaksa ir novērtēta 
2,6 miljonus EUR par lielu, bet ŠAV iemaksas ir novērtētas par tādu pašu summu par 
mazu. Tā kā ES iemaksa ir līdzsvarojoša iemaksa un 2021. gadā ir pārpalikums, nav 
ietekmes uz pamatdarbības ieņēmumiem finanšu darbības rezultātu pārskatā par 
2021. gadu. 

3.30.8. Mēs vēršam uzmanību uz 1.3. skaidrojumu “Pārskatu apliecinājums”, kurā 
grāmatvedis paziņoja, ka trūkst informācijas, kas vajadzīga, lai apstiprinātu jaunu sistēmu, 
kuru izveidojis kredītrīkotājs un kuru izmanto grāmatvedības informācijas sniegšanai. 

                                                             
168 Gada ziņojums par ES aģentūrām attiecībā uz 2020. finanšu gadu, 3.30.15. punkts. 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=%7b311CBF18-7E86-4088-BA6C-92A3BB2DA8F2%7d
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.30.9. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.30.10. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Apstākļu akcentējums 

3.30.11. Mēs atzīmējam, ka 3.30.6. punktā aprakstītais apstākļu akcentējums par 
pārskatu ticamību pilnībā attiecas arī uz maksājumu likumību un pareizību. 

3.30.12. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.30.13. 2021. gada jūlijā Frontex uzsāka iepirkuma procedūru attiecībā uz 
pamatlīgumu ar vienu darbuzņēmēju uz laiku, kas nepārsniedz četrus gadus, par komandējumu 
pakalpojumu sniegšanu, tostarp pastāvīgā korpusa izvēršanu. Līgums tika parakstīts 2021. gada 
decembra beigās. Mēs izdarījām turpmāk minētos secinājumus. 

a) Lai novērtētu tehniskās un profesionālās spējas, Frontex pieprasīja pretendentiem 
nodrošināt pieredzējušu komandu ar vismaz 10 ceļojumu aģentiem un grupas 
vadītāju, bet nenoteica minimālo kopējo darbinieku skaitu. Tik zemu tehnisko un 
profesionālo spēju pieprasīšana pakļāva Frontex riskam, ka darbuzņēmējs nespēs 
sniegt nolīgtos pakalpojumus nepieciešamajā obligātajā kvalitātē un laikā. 
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b) Lai novērtētu pretendentu ekonomiskās un finansiālās spējas, Frontex savu darbu 
balstīja uz līguma aplēsto vērtību, kas bija 15 miljoni EUR. Tomēr šajā summā bija 
iekļautas tikai darbuzņēmējam samaksātās maksas, nevis līguma pamatā esošā 
vērtība, kas ietver plānoto komandējumu izmaksas, kuras tika lēstas aptuveni 
240 miljonu EUR apmērā. Frontex pieprasīja pretendentiem pierādīt vidējo gada 
apgrozījumu vismaz 2 miljonu EUR apmērā. Tik zemas finansiālās spējas 
pieprasīšana pakļāva Frontex riskam, ka līgums netiks izpildīts pareizi. 

2022. gada februārī Frontex apturēja līgumu izpildes trūkuma dēļ, jo tas radīja nopietnus 
darbības nepārtrauktības traucējumus. 2022. gada maijā pēc pārbaudēm līgums tika izbeigts. 

3.30.14. Frontex iekšējās pamatnostādnes attiecībā uz darbā pieņemšanas procedūrām 
paredz, ka atlases komisijām savos secinājumos jācenšas panākt vienprātība. Divās revidētajās 
darbā pieņemšanas procedūrās mēs konstatējām, ka atlases komisijas piemēroja locekļu 
individuālo novērtējumu vidējo aritmētisko, nevis vienprātības metodi. Turklāt atlases 
komisijas locekļiem nebija skaidru standartu vai norādījumu par to, kā vērtēt individuālos 
atlases kritērijus. Šīs izstrādes un īstenošanas nepilnības apdraud darbā pieņemšanas 
procedūru pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principu pret kandidātiem un var pakļaut 
Frontex reputācijas un juridiskam riskam. 

3.30.15. Kredītrīkotāji (ar deleģētām vai pastarpināti deleģētām pilnvarām), kas 
apstiprināja maksājumus 2021. gadā, kā arī attiecīgās juridiskās un budžeta saistības, nebija 
oficiāli akceptējuši izpilddirektora 2020. gada 22. decembra lēmuma par delegācijām 
nosacījumus. Turklāt viņi nav oficiāli deklarējuši savu atbilstību lēmuma par interešu konflikta 
neesamības paziņošanu 4. pantam. Tas ir nopietns iekšējās kontroles trūkums Frontex 
deleģēšanas procesā. 

3.30.16. 2021. gada maijā Frontex parakstīja vairākus iestāžu pamatlīgumus, no jauna 
atverot konkursu par individuālo aizsardzības līdzekļu un sanitāro priekšmetu nodrošināšanu. 
Līgumos nebija standarta cenu saraksta, bet katram pasūtītajam produktam bija noteikts 
maksimālais bruto peļņas procents. Īstenojot līgumus, Frontex neveica sistemātiskas 
pārbaudes attiecībā uz bruto peļņas normu, ko piemēro dažiem veiktajiem pasūtījumiem. Tas 
neatbilst Finanšu regulai un ir iekšēja nepilnība Frontex ex ante kontroles mehānismos. 

3.30.17. Turklāt Frontex iepirkuma procedūrās mēs konstatējām turpmāk minētās 
iekšējās kontroles nepilnības. 

a) Attiecībā uz pamatlīgumu, kas sastāv no divām daļām, Frontex piešķiršanas lēmumu 
publicēja ievērojami vēlāk par Finanšu regulā noteiktajiem termiņiem. 
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b) Citā iepirkuma procedūrā, lai novērtētu pretendentu ekonomiskās un finansiālās 
spējas, Frontex pieprasīja divreiz lielāku vidējo minimālo gada apgrozījumu, ko 
pieļauj Finanšu regula. Augstākas robežvērtības noteikšana ir atļauta tikai pienācīgi 
pamatotos gadījumos. Tomēr augstākas robežvērtības izmantošanai nebija 
dokumentēta pamatojuma. 

3.30.18. Trīs revidēto dotāciju nolīgumu gadījumā galīgā maksājuma pieprasīšanai 
atbalsta saņēmēji neievēroja 75 dienu termiņu pēc nolīgumu termiņa beigām. Frontex 
nenodrošināja, ka šo dotāciju apstrāde un galīgā uzraudzība tiek veikta laikā. Turklāt Frontex 
neveica galīgos maksājumus 60 dienu laikā pēc atbilstošo atlikuma maksājuma pieprasījumu 
saņemšanas. Šā procesa kavēšanās ir dotācijas nolīguma noteikumu un Finanšu regulas 
pārkāpums, un tā ir sistemātiska problēma saistībā ar Frontex dotāciju maksājumu ciklu. 

3.30.19. Mūsu veiktā 2021. gada maksājumu analīze parādīja turpmāk minēto: 

a) no 7776 maksājumu pieprasījumiem 1269 tika izpildīti novēloti (16,3 %, 
2020. gadā – 23 %); 

b) no kopējās maksājumu pieprasījumu vērtības (317 994 125 EUR) 39 731 717 EUR 
tika samaksāti novēloti (12,5 %, 2020. gadā – 12,1 %); 

c) no 1269 novēlotiem maksājumiem 1105 maksājumi bija likumīgi pieprasīti 30 dienu 
laikā (2020. gadā – 1932 maksājumi) un 62 maksājumi 60 dienu laikā (2020. gadā – 
38 maksājumi). 

Šie maksājumu kavējumi ir būtisks trūkums Frontex iekšējās kontroles mehānismos. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.30.20. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 



 252 

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) 

 

Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2015 Pastāv nenovērsts dubulta finansējuma risks – no Eiropas Komisijas 
pārvaldītā Iekšējās drošības fonda un Frontex finansējuma. Ieviests 

2015 

Valstis, kas piedalās robežu operācijās, izmaksas deklarē, pamatojoties uz 
izmaksu deklarācijas veidlapām. Īpašajā ziņojumā Nr. 12/2016 ERP iesaka 
aģentūrām pēc iespējas izmantot vienkāršotus izmaksu modeļus, lai 
izvairītos no šādām neefektīvām darbībām. 

Ieviests 

attiecībā uz cilvēkresursu izvietošanu 

Ieviešana ir sākta 

attiecībā uz smagā tehniskā aprīkojuma izvietošanu 

2016 

Pārnesumu līmenis bija augsts. Izmaksu aplēses ir jāizdara precīzāk, un ir 
savlaicīgāk jāsaņem izmaksu atskaites no sadarbībā iesaistītajām valstīm. 
Frontex varētu apsvērt arī iespēju ieviest diferencētas budžeta 
apropriācijas. 

Ieviešana ir sākta 

2017 
Lai gan Frontex pārcēlās uz pašreizējām telpām jau 2014. gadā, tai 
joprojām nav visaptveroša Valdes apstiprināta darbības nepārtrauktības 
plāna. 

Ieviests 
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Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2018 
Ex ante pārbaudes nebija efektīvas. Frontex jāizstrādā vienkāršota un 
pārredzama finansēšanas shēma, kas attiektos arī uz izmaksām, kas 
saistītas ar aprīkojumu. 

Ieviests 

Ieviests attiecībā uz ex ante apstiprinājuma 
pārbaudēm 

Ieviešana ir sākta 

attiecībā uz smagā tehniskā aprīkojuma izmaksu 
vienkāršošanu 

2018 Frontex ir jāpieņem un jāievieš sensitīvu amatu politika. Ieviešana ir sākta 

2018 
Daudz budžeta apropriāciju pārnesa uz 2019. gadu, un anulēja daudz uz 
2018. gadu pārnesto apropriāciju. Frontex jācenšas panākt precīzākas 
izmaksu aplēses un budžeta prognozes. 

Ieviešana ir sākta 

2018/2019 

Frontex nesasniedza vajadzīgo amata vietu skaitu, kas noteikts štatu 
sarakstā. Frontex jāuzlabo norādījumi, kas sniegti atlases komitejas 
locekļiem, un rūpīgāk jāpārbauda kandidātu finanšu tiesības attiecībā uz 
algas maksājumiem. 

Ieviešana ir sākta 

2020 

Valsts iestāde darbības finansiālās slēgšanas laikā dotācijas nolīgumā 
iekļāva iepriekš nepaziņotas atgriešanas operācijas par kopējo summu 
355 000 EUR. Frontex uzņēmās ex post budžeta saistības, lai segtu 
radušos budžeta deficītu, kas neatbilst tās finanšu regulējumam. 

Ieviešana ir sākta 
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Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2020 

Ombuds sāka divas izpētes: a) 2020. gada novembrī Ombuds novērtēja 
Frontex sūdzību mehānisma efektivitāti un pārredzamību un Frontex 
“Pamattiesību speciālista” lomu un neatkarību un 2021. gada 15. jūnijā 
nāca klajā ar deviņiem ierosinājumiem. b) Otrā izmeklēšana tika sākta 
2021. gada 4. martā, lai pētītu, kā Frontex pilda savus pienākumus 
pamattiesību jomā un nodrošina pārskatatbildību saistībā ar jaunajiem 
paplašinātajiem pienākumiem. Notiek arī divas izmeklēšanas: a) no OLAF 
attiecībā uz apgalvojumiem par aizskarošu izturēšanos, 
amatpārkāpumiem un migrantu atpakaļnosūtīšanu saistībā ar Frontex un 
b) no Eiropas Parlamenta (EP) attiecībā uz iespējamiem apgalvojumiem 
par pamattiesību pārkāpumiem Frontex. 

Ieviešana ir sākta 

2020 Kavēšanās ar 40 pamattiesību uzraudzības speciālistu pieņemšanu darbā 
nopietni apdraud Frontex darbību un reputāciju. Ieviešana ir sākta 

2020 

Frontex tika pakļauta reputācijas kaitējumam un tiesvedības riskam, jo 
piedāvājumi attiecībā uz AD7 amata vietām tika nosūtīti 47 augstākā 
līmeņa kandidātiem (nevis apstiprinātajām AST amata vietām), gaidot 
Komisijas atbildi par šīm amata vietām. Pēc tam Komisija secināja, ka 
Frontex nav juridisku pilnvaru paaugstināt šīs amata vietas. 

Ieviešana ir sākta 

2020 Frontex centrālajā reģistrā nereģistrē atļautu izņēmumu maksājumu 
grafikā, kas reglamentē līgumu. Ieviests 
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Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2020 

Četras Šengenas asociēto valstu (ŠAV) iemaksas Frontex sākotnējā 
budžetā ir novērtētas par zemu, jo tās veidoja 6,91 %, nevis 7,43 % no 
budžeta. Ir vajadzīgi horizontāli Eiropas Komisijas norādījumi 
ES struktūrām par to, kā konsekventi aprēķināt trešo valstu iemaksas. 

Ieviešana nav sākta 

2020 

Provizoriskas budžeta saistības (18,1 miljons EUR), kas bija paredzētas, lai 
sagatavotu izvēršanu uz vietas 2021. gadā, tika pārnestas, Frontex 
neuzņemoties juridiskās saistībās FrontexFinanšu regulas 75. pantā 
noteiktajā termiņā. 

Neattiecas 

2020 
Aprēķinot snieguma rādītājus, Frontex tagad abus iepriekš aprakstītos 
budžeta samazinājumus uzskata nevis par budžeta grozījumiem, bet gan 
par budžeta izpildes aktiem, kas ir pretrunā diviem Valdes lēmumiem. 

Ieviešana nav sākta 

2020 
ES budžeta grozījuma Nr. 1 ES finansējuma palielinājums par 
10 miljoniem EUR Frontex budžeta kontos nav redzams. Tas mazina 
pārredzamību. 

Neattiecas 
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Frontex atbilde 
3.30.7. Valde 2021 gadā nolēma, ka aģentūrai būtu jāturpina izmantot to pašu aprēķina 
metodi, ņemot vērā iekšējos ieteikumus un vairākas sanāksmes par šo tematu. ERP gada 
ziņojumā par 2020. gada pārskatiem norādīts, ka šajā jautājumā EK šajā jautājumā ir vajadzīgi 
horizontāli norādījumi visām struktūrām, ne tikai Frontex, un ka jautājums par tiesiskā 
regulējuma atšķirīgu interpretāciju attiecībā uz trešo valstu iemaksām ir uzsvērts arī ERP 
pārskatā Nr. 3/2021. 

3.30.13. Aģentūra ņem vērā un sekos līdzi šim apsvērumam gaidāmajās publiskā iepirkuma 
procedūrās. 

3.30.14. Frontex atzina, ka ir iespējams uzlabot noteikto noteikumu par atlases procedūrām 
īstenošanu, un 2022. gada janvārī pieņēma skaidrākus norādījumus atlases komitejas 
locekļiem, nodrošinot konsekventāku novērtēšanu un saskaņotākas procedūras. 

3.30.15. Patiešām, laikā, kad tika apstiprināts izpilddirektora lēmums par budžeta izpildes 
pilnvarām, bija vērojama pārraudzība. Tas bija rezultāts tam, ka visi KR to jau bija parakstījuši 
jaunā lēmuma apstiprināšanas laikā. Tas tika konstatēts gada laikā, un 2022. gadā tas tiks 
labots ar jaunu izpilddirektora lēmumu. Tikmēr dokumentācija bija jāparaksta jauniem KR. 

3.30.16. Aģentūra piekrita tam, ka, kā saistošu pienākumu, peļņas normu vienpusēji pārbaudīs 
līgumslēdzējas iestādes līgumu vadītāji, kad vien tiks pieņemts lēmums pēc attiecīga riska 
novērtējuma. 

3.30.17. a) Aģentūra piekrīt konstatējumam. Aģentūra iekļāva kontroles mehānismu, lai 
uzraudzītu un novērstu šādas situācijas nākotnē.  

b) Aģentūra pieņem zināšanai konstatējumu un to, ka šis izņēmums nebija dokumentēts 
iepirkuma dokumentācijā. Lai aizsargātu savas finansiālās intereses un nodrošinātu, ka 
darbuzņēmējs spēj pārvaldīt šādu līgumu un pasūtījumu shēmu, aģentūra norādīja šo 
apgrozījuma līmeni pēc tam, kad tā bija rūpīgi izvērtējusi dažādus faktorus: 

• gada apgrozījuma līmeni līdzīgos konkursos valsts un starptautiskā līmenī un ieroču un 
munīcijas tirgus specifiku; 

• analīzi, ko veicis iestādes nolīgts aizsardzības iepirkuma konsultants. 

3.30.18. Aģentūra ņem vērā šo konstatējumu. Frontex izdotie dotāciju nolīgumi attiecas uz 
tehniskā aprīkojuma un cilvēkresursu izvietošanu dažādās vietās dalībvalstīs, tāpēc dokumentu 
vākšanas process, ko veic centrālā finanšu vienība, ir ilgs. Turklāt smaga tehniskā aprīkojuma 
izvietošanas gadījumā dalībvalstu atbalsta saņēmējiem ir vairāki pakalpojumu sniedzēji, un 
rēķinu novēlota iesniegšana rada kavēšanos procesā. Aģentūrai bieži ir jāsadarbojas ar jauniem 
saņēmējiem, kuri nepārzina dotāciju noteikumus. Tas parasti var radīt papildu problēmas 
saistībā ar nepieciešamās dokumentācijas savlaicīgu saņemšanu. 
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3.30.19. Aģentūra ņem vērā šo konstatējumu un vēlas uzsvērt, ka šiem kavējumiem ir dažādi 
iemesli, kurus aģentūra ne vienmēr kontrolē. Piemēram, vairāki novēloti maksājumi ar lielām 
summām, kuru cēlonis ir dalībvalstu kavēšanās iesniegt savus dotāciju pieprasījumus. Aģentūra 
ir apņēmusies pastāvīgi uzlabot maksājumu kavējumus. 
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Aģentūras, ko finansē atbilstoši DFS 

5. kategorijai “Drošība un aizsardzība” 
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3.31. Eiropas Savienības 
Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra 
(CEPOL) 

Ievads 

3.31.1. Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (“CEPOL”), kura 
atrodas Budapeštā, izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2219169. 
CEPOL uzdevums ir darboties kā sadarbības tīklam un apvienot dalībvalstu policijas mācību 
iestādes, lai nodrošinātu uz kopīgiem standartiem balstītus mācību kursus vecākajiem policijas 
virsniekiem. Galvenie skaitliskie dati par CEPOL ir sniegti 3.31.1. attēlā170. 

3.31.1. attēls. CEPOL galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: CEPOL 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; CEPOL sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.31.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un CEPOL vadības sniegtās 
informācijas analīze. 

                                                             
169 Regula (ES) 2015/2219 par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru. 

170 Plašāka informācija par CEPOL uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.cepol.europa.eu. 

32

30

Budžets (miljoni EUR)*

84

95

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2219&qid=1649943497794
http://www.cepol.europa.eu/
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3.31.3. Mūsu atzinuma pamatojums, CEPOL vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, 
kā arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.31.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (“CEPOL”) 
pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus171 un CEPOL budžeta izpildes 
pārskatus172 par 2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.31.5. Mēs uzskatām, ka CEPOL pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo CEPOL finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar CEPOL Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

                                                             
171 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

172 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.31.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.31.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.31.8. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību 

3.31.9. CEPOL līdz 2022. gada martam bija spēkā esošs pamatlīgums par komandējumu 
organizēšanas pakalpojumiem, kura darbības jomā nebija iekļautas dažas valstis ārpus ES. 
Komandējumu pakalpojumi šīm trešām valstīm līdz 2020. gada beigām bija iekļauti citos 
līgumos. Covid-19 pandēmijas dēļ nebija skaidrs, vai varētu organizēt reālus pasākumus uz 
vietas. 2021. gada vasarā kļuva iespējams, ka CEPOL, neraugoties uz joprojām ļoti 
neparedzamo ceļošanas situāciju saistībā ar Covid-19, varētu būt jāorganizē pasākumi uz vietas 
valstīs, kas nav ES dalībvalstis. Pēc situācijas un dažādo pieejamo iespēju izvērtēšanas CEPOL 
izvēlējās izmantot spēkā esošo pamatlīgumu, lai aptvertu notikumus šajās valstīs, lai gan tie 
neietilpa līguma darbības jomā. Tas bija pretrunā Finanšu regulas 172. pantam. CEPOL šo 
lēmumu norādīja izņēmumu reģistrā. Saistītie maksājumi 76 590 EUR apmērā 2021. gadā ir 
nepareizi. CEPOL 2022. gada janvārī parakstīja jaunu pamatlīgumu, kas aptver notikumus šajās 
valstīs. 
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Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.31.10. CEPOL 2021. gada augustā sāka pakalpojumu iepirkuma procedūru, kuras 
rezultātā bija paredzēts slēgt pamatlīgumu par izglītojošu materiālu sagatavošanu 
1 080 000 EUR vērtībā tikai ar vienu operatoru. Mēs konstatējām, ka vienā piešķiršanas 
kritērijā CEPOL augstāk novērtēja uzvarējušo pretendentu, kurš izmantoja sava apakšuzņēmēja 
iepriekšējo CEPOL pieredzi, lai savā piedāvājumā iekļautu vairāk ar CEPOL saistītu saturu. 
Pārējie divi pretendenti iesniedza piedāvājumus ar vispārīgāku saturu, un to vērtējums bija 
zemāks. Tomēr šā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērija specifikācijās nebija skaidri 
prasīts šāds ar CEPOL saistīts saturs. Turklāt, ņemot vērā to, ka iepirkums bija paredzēts 
tiesībaizsardzības ekspertu sagatavota izglītojoša satura rediģēšanai, uzsvars uz CEPOL saturu 
procedūrā nebija pamatots. Tomēr mēs neatradām pierādījumus tam, ka iepirkuma rezultāts 
būtu bijis citāds, ja attiecīgais kritērijs būtu novērtēts citādi. 

3.31.11. Citā iepirkuma procedūrā mēs novērojām, ka atlases kritēriji un piešķiršanas 
kritēriji pārklājas. Skaidra nošķīruma trūkums starp abiem ir procesuāla nepilnība, kas apdraud 
pārredzamības principu un pakļauj CEPOL reputācijas un juridiskiem riskiem. 

3.31.12. Mācību pasākumā, kas notika 2019. gada decembrī, CEPOL neuzraudzīja 
nesamaksātos maksājumus un 2020. gada decembrī slēdza budžeta saistības. Tūlīt pēc tam 
saistībā ar šo notikumu CEPOL saņēma trīs rēķinus par summu 28 032 EUR. Lai tos apmaksātu, 
CEPOL 2021. gada februārī bija jāatver jaunas budžeta saistības. Šī iekšējās kontroles kļūme 
radīja CEPOL risku neizpildīt savas finansiālās saistības pret trešām personām budžeta 
ierobežojumu gadījumā. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.31.13. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2016 
CEPOL ir bijusi augsta darbinieku mainība, kas var ietekmēt darbības 
nepārtrauktību un spēju īstenot darba programmā paredzētās darbības. 
Citu dalībvalstu iesniegto darba pieteikumu skaits bija ierobežots. 

Neattiecas 

2020 

CEPOL samaksāja atcelšanas maksu 5335 EUR apmērā par viesnīcas 
rezervāciju Budapeštā, kas tika atcelta Ungārijas valdības noteikto Covid-
19 ierobežojumu dēļ. Tā neatsaucās uz pamatlīgumā iekļauto 
force majeure klauzulu, kas būtu ļāvusi atcelt rezervāciju bez maksas.  

Neattiecas 

2020 

Mēs konstatējām nepilnības CEPOL iekšējās kontroles vidē attiecībā uz 
budžeta saistību pārvaldību; a) CEPOL parakstīja trīs juridiskās saistības 
pirms attiecīgo budžeta saistību apstiprināšanas; b) divi dažādi konkrētie 
līgumi (juridiskās saistības) bija saistīti ar vienām un tām pašām 
individuālajām budžeta saistībām. 

Ieviešana ir sākta 
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CEPOL atbilde 
3.31.9. Aģentūra ir ņēmusi vērā Revīzijas palātas konstatējumus. Saskaņā ar 2018. gada 
pamatlīgumu CEPOL ieviesa atrunu, lai izslēgtu vietējā transporta, izmitināšanas, restorānu un 
sanāksmju vietu rezervēšanu, kas saistībā ar CEPOL projektiem rezervētas konkrētās valstīs. 
Tas ir būtisks precizējums, jo visiem pretendentiem, kas iesniedza piedāvājumu sākotnējā 
procedūrā, joprojām bija jāspēj sniegt šos pakalpojumus šajās valstīs darbībām, kas nebija 
saistītas ar CEPOL projektiem. Lai nodrošinātu pārredzamību, mēs esam formalizējuši 
izņēmuma piezīmi ar priekšlikumiem līdz minimumam samazināt 2018. gada pamatlīguma 
izmantošanu projektu darbībās trešās valstīs, tādējādi aptverot tikai neatliekamas 
uzņēmējdarbības vajadzības. Tāpēc mēs uzskatām, ka tas ir pamatots izņēmums no 
noteikumiem, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību un pareizu finanšu pārvaldību līdz 
atklātas procedūras pabeigšanai, kuras rezultātā 2022. gada janvārī tika parakstīts jauns 
visaptverošs pamatlīgums bez ierobežojumiem. 

3.31.10. Aģentūra pieņem zināšanai Palātas konstatējumus. CEPOL ir noteikusi piešķiršanas 
kritērijus un apsvērumus ar mērķi piešķirt līgumu saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam. 
Piešķiršanas kritēriju sadaļā tika publicēta arī vērtēšanas metode, uzsverot, kā CEPOL piešķirs 
augstākus punktus piedāvājumiem, kas nodrošina “pievienoto vērtību”. Tika atzīti pretendentu 
centieni īpaši atsaukties uz CEPOL izglītojošo kontekstu, kā aprakstīts piešķiršanas kritēriju 
sadaļā, un, ja piedāvājumā bija iekļauti risinājumi, kas pārsniedza prasīto risinājumu, 
“pievienotā vērtība” tika atzīta un piešķirta, izmantojot punktus. Tomēr pretendenti, kas 
neiesniedza īpašu atsauci, netika uzskatīti par neatbilstošiem saskaņā ar šo kritēriju. 

3.31.11. Aģentūra ir ņēmusi vērā Revīzijas palātas konstatējumus. CEPOL kā papildinājumu 
piešķiršanas kritērijiem norādīja informāciju, kas jāsniedz kopā ar tehnisko piedāvājumu, nevis 
ar mērķi novērtēt pretendentu spējas, bet gan palīdzēt izstrādāt, kā darbi tiks veikti, pilnībā 
ievērojot attiecīgos standartus. 

3.31.12. Aģentūra atzīst un pieņem Revīzijas palātas konstatējumus. CEPOL regulāri rīko līgumu 
pārvaldības apmācību projektu vadītājiem un citiem attiecīgajiem darbiniekiem, un 2022. gadā 
to atkārtos, lai palielinātu informētību un samazinātu šādu gadījumu skaitu. 
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3.32. Eiropas Narkotiku un 
narkomānijas uzraudzības centrs 
(EMCDDA) 

Ievads 

3.32.1. Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (“EMCDDA”), kurš atrodas 
Lisabonā, izveidoja ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 302/93173, ko atcēla ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1920/2006174. EMCDDA galvenais uzdevums ir vākt, analizēt un 
izplatīt informāciju par narkotikām un narkomāniju, lai sagatavotu un publicētu objektīvu, 
ticamu un Eiropas līmenī salīdzināmu informāciju. Šī informācija paredzēta, lai analizētu 
pieprasījumu pēc narkotikām un veidus tā samazināšanai un lai analizētu citas ar narkotiku 
tirdzniecību saistītās parādības. Galvenie skaitliskie dati par EMCDDA ir sniegti 
3.32.1. attēlā175. 

3.32.1. attēls. EMCDDA galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: EMCDDA 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; EMCDDA sniegtie dati par personālu. 

                                                             
173 Regula (EEK Nr. 02/93, ar ko izveido Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru. 

174 Regula (EK) Nr. 1920/2006 par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru. 

175 Plašāka informācija par EMCDDA uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.emcdda.europa.eu. 

23

25

Budžets (miljoni EUR)*

102

110

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A31993R0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1920&from=en
http://www.emcdda.europa.eu/
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Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.32.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un EMCDDA vadības sniegtās 
informācijas analīze. 

3.32.3. Mūsu atzinuma pamatojums, EMCDDA vadības un stratēģisko vadītāju 
pienākumi, kā arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir 
aprakstīti šā ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma 
sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.32.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (“EMCDDA”) pārskatus, 
kuri ietver finanšu pārskatus176 un EMCDDA budžeta izpildes pārskatus177 par 
2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

                                                             
176 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

177 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.32.5. Mēs uzskatām, ka EMCDDA pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto 
gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo EMCDDA finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar EMCDDA Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.32.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.32.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.32.8. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2018 

EMCDDA pieņēma darbā pagaidu darba aģentūras darbiniekus saskaņā ar 
pamatlīgumu, neņemot vērā Direktīvā 2008/104/EK un Portugāles Darba 
likumā noteiktās prasības. EMCDDA ir jāanalizē pagaidu darbinieku darba 
apstākļi un jānodrošina, lai tie atbilstu ES un valsts darba likumam. 

Ieviešana ir sākta 
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EMCDDA atbilde 
EMCDDA nav nekādu komentāru/piezīmju.  
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3.33. Eiropas Savienības 
Tiesībaizsardzības aģentūra (Eiropols) 

Ievads 

3.33.1. Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (“Eiropols”), kura 
atrodas Hāgā, izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regulu (ES) 
Nr. 2016/794178, ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2009/371/TI179. Eiropola mērķis ir 
atbalstīt dalībvalstu policijas iestāžu un citu tiesībaizsardzības dienestu darbību. Tas arī atbalsta 
to savstarpējo sadarbību, novēršot un apkarojot smagus noziegumus, kas skar vismaz divas 
dalībvalstis, tāda veida noziegumus, kas skar vispārējās intereses, uz kurām attiecas ES politika, 
un terorismu. Galvenie skaitliskie dati par Eiropolu ir sniegti 3.33.1. attēlā180. 

3.33.1. attēls. Eiropola galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: Eiropola 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; Eiropola sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.33.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un Eiropola vadības sniegtās 
informācijas analīze. 

                                                             
178 Regula (ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai 

(Eiropolu). 

179 Padomes Lēmums (2009. gada 6. aprīlis), ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu). 

180 Plašāka informācija par Eiropola uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.europol.europa.eu. 

183

210

Budžets (miljoni EUR)*

884

979

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0794&qid=1652358909413
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=celex%3A32009D0371
http://www.europol.europa.eu/
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3.33.3. Mūsu atzinuma pamatojums, Eiropola vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, 
kā arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.33.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (“Eiropola”) 
pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus181 un Eiropola budžeta izpildes 
pārskatus182 par 2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.33.5. Mēs uzskatām, ka Eiropola pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto 
gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Eiropola finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Eiropola Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

                                                             
181 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

182 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.33.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.33.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.33.8. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.33.9. No 2019. līdz 2021. gadam Eiropols izskatīja divus iespējama interešu konflikta 
gadījumus saistībā ar to, ka augsta līmeņa darbinieks bija uzņēmies jaunu darbu ārpus Eiropola. 
Vienā pārbaudītajā gadījumā mēs konstatējām, ka, pārkāpjot Civildienesta noteikumu 
16. pantu, Eiropols nepieņēma lēmumu noteiktajā termiņā, un tādējādi attiecīgā persona 
saņēma atļauju strādāt jaunajā darbā bez ierobežojumiem. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.33.10. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2018 

Eiropols nepareizi pagarināja termiņu pamatlīgumam par komandējumu 
pakalpojumu sniegšanu pēc tam, kad līgums bija beidzies, un ieviesa 
jaunus cenas aspektus. Eiropolam jāuzlabo līgumu pārvaldība un ex ante 
kontroles mehānismi. 

Ieviests 

2019 

Eiropols nepareizi pagarināja termiņu pamatlīgumam par komandējumu 
pakalpojumu sniegšanu, parakstot divus grozījumus pēc tam, kad 
2018. gadā bija beidzies līguma termiņš. Tas liecina par nepilnībām 
līgumu pārvaldībā un ex ante kontroles mehānismos. 

Ieviests 

2019 

Konkursa specifikācijas pamatlīgumam par mēbelēm, piederumiem un 
saistītajiem pakalpojumiem nebija pietiekami konkrētas. Tas apdraudēja 
konkursa procedūras konkurētspēju. Eiropolam jānodrošina, ka konkursa 
specifikācijas ir pietiekami sīki izstrādātas un atļauj godīgu un efektīvu 
konkurenci. Tādējādi iepirkuma procedūras nodrošinās labāko iespējamo 
ieguldītās naudas atdevi. 

Neattiecas 
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Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2020 
Eiropols 33 % gadījumu maksājumus veica novēloti. Mēs novērojām 
līdzīgu kavējumu līmeni 2019., 2018. un 2017. gadā. Šī atkārtotā 
nepilnība pakļauj Eiropolu reputācijas riskam. 

Ieviešana ir sākta 
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Eiropola atbilde 
3.33.9. Eiropols ņem vērā ERP apsvērumu un pielāgos savas procedūras, lai paziņotu 
attiecīgajam vecākajam darbiniekam par attiecīgo lēmumu piemērojamajos termiņos. No 
pašreizējās lietas ex post novērtējuma Eiropols apliecina, ka organizācija nav bijusi pakļauta 
interešu konflikta situācijai saskaņā ar ES Civildienesta noteikumu 16. pantu un tādējādi nekādi 
ierobežojumi nebija vajadzīgi. 
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Aģentūras, ko finansē atbilstoši DFS 

7. kategorijai “Eiropas publiskā 
administrācija” 
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3.34. Euratom Apgādes aģentūra (ESA) 

Ievads 

3.34.1. Euratom Apgādes aģentūru (“ESA”), kura atrodas Luksemburgā, izveidoja 
1958. gadā183. Tās statūti tika pārskatīti ar Padomes Lēmumu 2008/114/EK, Euratom184. ESA 
galvenais uzdevums ir nodrošināt regulāras kodolmateriālu, jo īpaši kodoldegvielas, piegādes 
ES lietotājiem saskaņā ar kopēju piegādes politiku, kas pamatojas uz principu, kurš paredz 
vienlīdzīgu piekļuvi piegādes avotiem. Galvenie skaitliskie dati par ESA ir sniegti 
3.34.1. attēlā185. 

3.34.1. attēls. ESA galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: ESA 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; ESA sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.34.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un ESA vadības sniegtās informācijas 
analīze. 

3.34.3. Mūsu atzinuma pamatojums, ESA vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā 
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

                                                             
183 OV 27, 6.12.1958, 534./58. lpp. 

184 Padomes Lēmums 2008/114/EK, Euratom, ar ko nosaka Euratom Apgādes aģentūras 
statūtus. 

185 Plašāka informācija par ESA uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
http://ec.europa.eu/euratom/index.html. 

0,4

0,3

Budžets (miljoni EUR)*

16

16

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:P:1958:027:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0114&qid=1652359252266
http://ec.europa.eu/euratom/index.html
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Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.34.4. Mēs revidējām 

a) Euratom Apgādes aģentūras (“ESA”) pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus186 
un ESA budžeta izpildes pārskatus187 par 2021. gada 31. decembrī slēgto 
finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.34.5. Mēs uzskatām, ka ESA pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo ESA finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, 
tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā 
gadā saskaņā ar Eiropola Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem 
grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora 
grāmatvedības standartiem. 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.34.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

                                                             
186 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

187 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.34.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.34.8. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Euratom Apgādes aģentūra (ESA) 

 

Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2020 

Apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, bija augsts pārnesumu 
līmenis II sadaļā “Administratīvie izdevumi”. Tas rada riskus maksājumu 
apropriāciju īstenošanai 2021. gadā, ņemot vērā to, ka iepriekšējos gados 
bija augsts atcelto apropriāciju īpatsvars. ESA ir jāturpina uzlabot budžeta 
plānošana un tā izpildes cikli. 

Ieviests 
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Euratom Apgādes aģentūra (ESA) 

 

ESA atbilde 
Aģentūra ņem vērā Palātas ziņojumu. 
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Pašfinansētās aģentūras 
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Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) 

 

3.35. Eiropas Savienības iestāžu 
Tulkošanas centrs (CdT) 

Ievads 

3.35.1. Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru (“CdT”), kurš atrodas Luksemburgā, 
izveidoja ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2965/94188. CdT uzdevums ir sniegt Eiropas Savienības 
struktūrām tulkošanas pakalpojumus. Galvenie skaitliskie dati par CdT ir sniegti 
3.35.1. attēlā189. 

3.35.1. attēls. CdT galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: CdT 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; CdT sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.35.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un CdT vadības sniegtās informācijas 
analīze. 

3.35.3. Mūsu atzinuma pamatojums, CdT vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā 
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

                                                             
188 Regula (EK) Nr. 2965/94, ar ko izveido Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru. 

189 Plašāka informācija par CdT uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.cdt.europa.eu. 

50

56

Budžets (miljoni EUR)*

207

205

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:01994R2965-20031001&qid=1656415789406&from=en
http://www.cdt.europa.eu/
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Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) 

 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.35.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra (“CdT”) pārskatus, kuri ietver 
finanšu pārskatus190 un CdT budžeta izpildes pārskatus191 par 2021. gada 
31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.35.5. Mēs uzskatām, ka CdT pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo CdT finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, 
tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā 
gadā saskaņā ar CdT Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem 
grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora 
grāmatvedības standartiem. 

                                                             
190 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

191 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) 

 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.35.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.35.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.35.8. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību 

3.35.9. Mēs konstatējām vairākas nepilnības CdT publiskā iepirkuma procedūrās. Divos 
gadījumos CdT noslēdza līgumu sarunu procedūrā ar vienu pakalpojumu sniedzēju un vienā 
gadījumā – ar trim pakalpojumu sniedzējiem, visos gadījumos tas iepriekš nepublicēja 
paziņojumu par līgumu. Divos no trim gadījumiem CdT pamatoja savu procedūras izvēli ar 
nepieciešamību aizsargāt ekskluzīvas tiesības, tostarp intelektuālā īpašuma tiesības. Trešajā 
gadījumā tas procedūras izvēli pamatoja ar ārkārtēju steidzamību. Visos trīs gadījumos mēs 
konstatējām, ka CdT pamatojums nebija pietiekams, jo netika norādītas intelektuālā īpašuma 
tiesības un pierādīta ārkārtējā steidzamība. Līdz ar to līgumi ir nepareizi, tāpat kā saistīto 
maksājumu kopējā summa 108 200 EUR apmērā. 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.35.10. Mēs arī konstatējām nepilnības attiecībā uz to, kā tika dokumentētas divas no 
minētajām trīs procedūrām. Vienā gadījumā vērtēšanas komisijas locekļi nebija parakstījuši 
apliecinājumu par to, ka nepastāv interešu konflikts. Otrā gadījumā CdT nebija pieņēmis 
formālu lēmumu neiecelt vērtēšanas komisiju, nebija sagatavojis novērtējuma ziņojumu vai 
piešķiršanas lēmumu un nebija publicējis paziņojumu par piešķiršanu. 
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Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) 

 

CdT atbilde 
3.35.9. Centrs pieņem zināšanai apsvērumu un apņemas rīkoties nekavējoties, lai nodrošinātu 
piemērojamo noteikumu un normu ievērošanu. 

3.35.10. Centrs pieņem zināšanai apsvērumu un apņemas nodrošināt, ka tiek veikti visi 
attiecīgie pasākumi, lai risinātu so problēmu.  
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Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO) 

 

3.36. Kopienas Augu šķirņu birojs 
(CPVO) 

Ievads 

3.36.1. Kopienas Augu šķirņu biroju (“CPVO”), kurš atrodas Anžē, izveidoja ar Padomes 
Regulu (EK) Nr. 2100/94192. Tā galvenais uzdevums ir reģistrēt un izskatīt pieteikumus piešķirt 
ES aizsardzību rūpnieciskā īpašuma tiesībām, kas attiecas uz augu šķirnēm, un nodrošināt, lai 
kompetentās iestādes dalībvalstīs veiktu tehniskās pārbaudes. Galvenie skaitliskie dati par 
CPVO ir sniegti 3.36.1. attēlā193. 

3.36.1. attēls. CPVO galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: CPVO 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; CPVO sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.36.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un CPVO vadības sniegtās 
informācijas analīze. 

3.36.3. Mūsu atzinuma pamatojums, CPVO vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, 
kā arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

                                                             
192 Padomes Regula (EK) Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību. 

193 Plašāka informācija par CPVO uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.cpvo.europa.eu. 

20

20

Budžets (miljoni EUR)*

48

49

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A31994R2100&qid=1651577434739
http://www.cpvo.europa.eu/
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Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO) 

 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.36.4. Mēs revidējām 

a) Kopienas Augu šķirņu biroja (“CPVO”) pārskatus, kuri ietver finanšu 
pārskatus194 un CPVO budžeta izpildes pārskatus195 par 2021. gada 
31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.36.5. Mēs uzskatām, ka CPVO pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo CPVO finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar CPVO Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

                                                             
194 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

195 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO) 

 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.36.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.36.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.36.8. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību 

3.36.9. Drošības pakalpojumu iepirkuma procedūrā mēs konstatējām turpmāk minētos 
trūkumus. 

a) Konkursa specifikācijās gada apgrozījuma robežvērtība bija noteikta pārāk augsta, 
proti, 240 000 EUR, kas ir četras reizes vairāk par gada līguma lēsto vērtību. Tas 
neatbilst Finanšu regulas I pielikuma 19. punktam, kurā noteikts, ka gada minimālais 
apgrozījums nepārsniedz gada līguma lēsto vērtību divkāršā apmērā. Vienu 
pretendentu nepareizi izslēdza, jo minētā robežvērtība netika sasniegta. 

b) Cits pretendents – 2019. gada aprīlī izveidots uzņēmums – nav varējis iesniegt gada 
pārskatus par pēdējiem diviem gadiem, lai uzrādītu nepieciešamo gada 
apgrozījumu. Vērtēšanas komisija nebija pieņēmusi pretendenta nodrošināto 
apdrošināšanu (lai segtu risku 8 000 000 EUR apmērā) vai lūdza to citādi pierādīt 
savas finansiālās spējas, piemēram, izstrādājot uzņēmējdarbības plānu 
2021. gadam, un tas ir pretrunā Finanšu regulas 167. pantam. Vērtēšanas komisija 
izslēdza šo pretendentu. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, uzskatām, ka iepirkuma procedūra (kuras iznākumā tika 
noslēgts līgums 249 604 EUR vērtībā) un ar to saistītie maksājumi (37 441 EUR 2021. gadā) bija 
nepareizi. 
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Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO) 

 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.36.10. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO) 

 

Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2014 Lai gan CPVO sāka darbību 1995. gadā, vēl nav parakstīts mītnes 
nolīgums ar uzņēmēju dalībvalsti. 

Ieviešana ir sākta 

(Ārpus CPVO kontroles) 

2016 CPVO izveides regula neprasa veikt periodiskus ārējus darbības rezultātu 
novērtējumus. 

Ieviešana ir sākta 

(Ārpus CPVO kontroles) 
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Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO) 

 

CPVO atbilde 
Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO) pieņem zināšanai Revīzijas palātas apsvērumus par 
darījumu likumību un regularitāti, kā arī tos piemēros turpmākajās procedūrās.  
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Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) 

 

3.37. Eiropas Savienības Intelektuālā 
īpašuma birojs (EUIPO) 

Ievads 

3.37.1. Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju (EUIPO), kurš atrodas Parīzē, 
izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2017/1001196. EUIPO ir atbildīgs 
par ES preču zīmes un reģistrēto Kopienas dizainparaugu pārvaldību, Eiropas un starptautisko 
sadarbību intelektuālā īpašuma jomā, kā arī par Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu novērošanas centru. EUIPO ir ar Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94197 izveidotā 
Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (“ITSB”) pēctecis. Galvenie skaitliskie dati par EUIPO ir sniegti 
3.37.1. attēlā198. 

3.37.1. attēls. EUIPO galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: EUIPO 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; EUIPO sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.37.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un EUIPO vadības sniegtās 
informācijas analīze. 

                                                             
196 Regula (ES) 2017/1001 par Eiropas Savienības preču zīmi. 

197 Padomes Regula (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi. 

198 Plašāka informācija par EUIPO uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.euipo.europa.eu. 

465

534

Budžets (miljoni EUR)*

1 093

1 166

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A31994R0040&qid=1651592897674
http://www.euipo.europa.eu/
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Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) 

 

3.37.3. Mūsu atzinuma pamatojums, EUIPO vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, 
kā arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.37.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (“EUIPO”) pārskatus, kuri ietver 
finanšu pārskatus199 un EUIPO budžeta izpildes pārskatus200 par 2021. gada 
31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.37.5. Mēs uzskatām, ka EUIPO pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo EUIPO finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar EUIPO Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

                                                             
199 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

200 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 



 295 

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) 

 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.37.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.37.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.37.8. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību 

3.37.9. Mūsu revīzijas ziņojumā par 2018. finanšu gadu201 secinājām, ka iepirkuma 
procedūra uzkopšanas pakalpojumiem bija nepareiza. Tā rezultātā visi turpmākie maksājumi, 
kas veikti uz šā pamatlīguma bāzes, ir nepareizi. 2021. gadā attiecīgie maksājumi bija 
1 708 242 EUR. 

Apsvērumi par budžeta pārvaldību 

3.37.10. EUIPO 2021. gadā mainīja savu budžeta struktūru, maksājumu Eiropas skolai 
Alikantē 8,5 miljonu EUR apmērā uzrādot 4. sadaļā “Ieguldījums ES politikā”, nevis 1. sadaļā 
“Izdevumi, kas ir saistīti ar Birojā strādājošajiem” atbilstīgi iepriekšējo gadu praksei. 

                                                             
201 ERP gada ziņojums par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu, 3.34.8. punkts.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2018/AGENCIES_2018_LV.pdf
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EUIPO pamatoja šīs izmaiņas, norādot savos pārskatos, ka “Eiropas skolas Alikantē finansēšana 
saskaņā ar atjaunoto nolīgumu, kas noslēgts 2020. gadā atbilstīgi Biroja Finanšu noteikumu 
7. pantam, kopš 2021. gada tiek uzskatīta par “atsevišķu budžeta posteni” Biroja Finanšu 
noteikumu 10. panta 4. punkta izpratnē, un tādējādi tās darbību finansē no Biroja finanšu 
rezervēm. Tas ļauj produktīvi mobilizēt finanšu rezerves. Tāpēc par šiem izdevumiem ziņo citā 
kategorijā kopā ar citām iemaksām ES politikas jomās, kuras finansē no finanšu rezervēm”. 
Tomēr mēs atzīmējam, ka EUIPO nolīgums par Eiropas skolas Alikantē finansēšanu neatbilst 
EUIPO Finanšu noteikumu 7. panta 1. punktā paredzētajiem kumulatīvajiem nosacījumiem, t. i., 
prasībai izmantot Biroja īpašās zināšanas un ieguldījumu Eiropas skolas Alikantē finansēšanā, 
kas atbilst EUIPO mērķiem. 

Šajā kontekstā arī jāatzīmē, ka saskaņā ar ES daudzgadu finanšu shēmu (DFS) izdevumi Eiropas 
skolu finansēšanai ir ietverti tajā pašā izdevumu kategorijā, kurā iestāžu administratīvie 
izdevumi, tostarp personāla izdevumi (piemēram, 2021.–2027. gada DFS 7. izdevumu 
kategorijā “Eiropas publiskā pārvalde” vai 2014.–2020. gada DFS 5. izdevumu kategorijā 
“Administrācija”). 

Šā iemesla dēļ, kā arī ņemot vērā skolas lomu EUIPO darbinieku bērnu izglītošanā un tās 
ieguldījumu augsti kvalificētu EUIPO darbinieku piesaistīšanā un noturēšanā, uzskatām, ka 
EUIPO maksājums Eiropas skolai nav ieguldījums ES rīcībpolitikā, kā tas izriet no šo izdevumu 
iekļaušanas EUIPO budžeta 4. sadaļā. 

Būtībā mēs uzskatām, ka Eiropas skolas līdzfinansēšana ir cilvēkresursu politikas instruments, 
kas saistīts ar EUIPO darbinieku un viņu ģimeņu labklājību. Attiecīgo maksājumu 
pārklasificēšana par iemaksām ES rīcībpolitikā ir pretrunā šo izdevumu būtībai. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.37.11. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2018 

EUIPO parakstīja līgumu par tīrīšanas pakalpojumiem ar pretendentu, 
kurš bija iesniedzis netipiski zemas cenas piedāvājumu. Iepirkuma 
procedūra un pakārtotie maksājumi ir nepareizi. EUIPO stingri jāanalizē 
situācijas saistībā ar potenciāli nereāliem piedāvājumiem, lai nodrošinātu 
atbilstību Finanšu regulai un godīgu konkurenci. 

Ieviešana ir sākta 

2019 

EUIPO publicēja vakances paziņojumu ar mērķi izveidot projektu 
speciālistu rezerves sarakstu Klientu apkalpošanas nodaļā. Paziņojumā 
par vakanci tika norādīti divi dažādi kandidātu profili, kas bija jāizvērtē 
atsevišķi. Tomēr atlases procesā visi kandidāti tika novērtēti pēc visiem 
atlases kritērijiem, tādējādi radot priekšrocības abu profilu kandidātiem. 

Turklāt šajā pašā procedūrā atlases komisija aizstāja kandidātu, kurš bija 
noraidījis uzaicinājumu uz interviju, ar kandidātu, kurš nebija ieguvis 
iepriekš noteikto minimālo punktu skaitu. Lai gan 17 citiem kandidātiem 
bija piešķirts vismaz tāds pats punktu skaits kā uzaicinātajam 
kandidātam, atlases komisija nesniedza nekādus dokumentus, kuros 
pamatots, kāpēc tika uzaicināts tieši šis kandidāts, kurš jau bija 
nodarbināts EUIPO. 

Ieviešana ir sākta 
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Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

Līdz ar to atlases procedūra netika veikta pareizi, jo šīs nepilnības 
apdraudēja pārredzamības principu un principu, kas paredz vienlīdzīgu 
attieksmi pret kandidātiem. 

2019 

EUIPO piešķir pabalstu darbiniekiem, kas veic dežūras pienākumus 
infrastruktūras jomā. Tā kā darbības nepārtrauktības plāna aktivizācija ir 
ārkārtējs pasākums, mēs uzskatām, ka nav pierādītas nepieciešamības 
izmaksāt EUIPO augstākā līmeņa vadībai pabalstu par dežūras 
pienākumiem. Tas atbilst ES iestāžu praksei. Turklāt EUIPO jāuzlabo 
pārbaudes saistībā ar dežūras pienākumiem, lai netiktu veikti nepareizi 
maksājumi. 

Neattiecas 

2019 

Budžeta komiteja 2018. gada novembrī atļāva zemes gabala iegādi par 
4 700 000 EUR. EUIPO nesniedza nekādus papildu pierādījumus, kas 
parādītu vajadzību nodrošināt tā telpu ilgtermiņa paplašināšanu. Tāpēc 
mēs uzskatām, ka zemes iegāde nebija EUIPO budžeta pārpalikuma 
produktīva izmantošana un pārkāpa pareizas finanšu pārvaldības 
principu. 

Neattiecas 
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Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2019 

Mēs atgādinām, ka ERP atzinumā Nr. 01/2019 par EUIPO Finanšu 
noteikumiem ERP secināja, ka EUIPO budžeta pārpalikums netiek 
produktīvi izmantots ne EUIPO, ne ES līmenī un ka EUIPO kopā ar Eiropas 
Komisiju jāizpēta, piemēram, iespēja izmantot budžeta pārpalikumu, lai 
ieguldītu finanšu instrumentos, ar kuriem atbalsta Eiropas uzņēmumu 
pētniecības un inovācijas darbības un izaugsmi. 

Ieviests 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP19_01/OP19_01_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP19_01/OP19_01_EN.pdf
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EUIPO atbilde 
3.37.9. Kā norādīts Biroja atbildē, kas iekļauta 2018. gada revīzijas ziņojumā, Birojs ir ievērojis 
visus Finanšu regulā paredzētos pasākumus attiecībā uz piedāvājumu, kas, iespējams, varētu 
šķist nepamatoti lēts. Līdz ar to Birojs nepiekrīt Palātas apgalvojumam, ka pakalpojuma (kas ir 
izņēmuma kārtas un tiek reti izmantots) piedāvājums par samazinātu cenu ir negodīga prakse 
un sniedz negodīgas konkurences priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem. 

Birojs nekonstatēja pamatojumu priekšlaicīgai līguma izbeigšanai, un līdz ar to tas palika spēkā 
līdz tā termiņa beigām 2022. gada martā. 

3.37.10. Ziņojumi par Biroja ieguldījumu Eiropas Alikantes skolā saskaņā ar budžeta 4. sadaļu 
tika sniegti 2021. gadā sakarā ar atjaunotu nolīgumu ar Komisiju un Eiropas skolu, kas stājās 
spēkā 2020. gada beigās. Mērķis bija ievērot jaunos noteikumus, kas iekļauti pārskatītajā 
Finanšu regulā (kas stājās spēkā 2019. gadā). Īpaši tas attiecas uz EUIPO Finanšu regulas 
10. panta 4. punktu, kurā cita starpā noteikts, ka “ja Birojs īsteno nolīgumus, kas noslēgti 
saskaņā ar šīs regulas 7. pantu (ieguldījuma nolīgumi, budžeta posteņi, dotāciju posteņi un 
finanšu pamatnolīgumi), Birojs cita starpā paredz, ka, ”ja Birojs īsteno nolīgumus, kas noslēgti 
saskaņā ar šīs regulas 7. pantu (ieguldījuma līgumi, budžeta posteņi un finanšu pamatdarbības, 
budžeta posteņi un finanšu pamatnoteikumi); 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Birojs uzskata par lietderīgu savā budžetā atsevišķi ziņot par 
papildiemaksas līdzfinansējumu, ko Eiropas Komisija saskaņā ar 1994. gada 21. jūnija 
Konvencijas, ar ko nosaka Eiropas skolu statūtus, 25. pantu turpina maksāt no ES budžeta, ja 
netiek noslēgts iemaksu nolīgums ar Biroju. 

Turklāt, tā kā nolīgums ir ierobežots laikā un to var pagarināt tikai pēc Biroja vadības struktūru 
apstiprinājuma saņemšanas, Birojs uzskata, ka tas nav Biroja atkārtotie administratīvie 
izdevumi, īpaši tāpēc, ka likumdevējs šāda veida izdevumus neiekļāva Biroja uzdevumos vai 
citos pienākumos. 

Ar to pārredzamā veidā tika iepazīstinātas visas ieinteresētās personas, kas iesaistītas Biroja 
budžeta un darba programmas pieņemšanā, tostarp Eiropas Komisijas pārstāvji. 

Turklāt pirms pieņemšanas tika veikta oficiāla apspriešanās ar Eiropas Komisiju par darba 
programmu saskaņā ar Biroja Finanšu regulu un netika apšaubīta tās pamatotība. Turklāt VPD 
veidnē ir skaidri paredzēti aģentūru nolīgumi par iemaksu veikšanu kopā ar Eiropas Komisiju 
attiecībā uz Eiropas skolām. 

Birojs līdzfinansē Eiropas skolu, piemērojot trīspusēju nolīgumu, kas pēdējo reizi atjaunots 
2020. gadā uz pieciem gadiem. Ar šo nolīgumu Birojs turpināja veikt papildu iemaksas ar pašu 
finanšu resursiem. 
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Labuma guvējs no Komisijas, Biroja un Eiropas skolas nolīguma ir Komisija, jo tā samazināja 
savu daļu Eiropas skolas finansējumā salīdzinājumā ar Biroja ieguldījumu. 

Birojs uzskata, ka, ziņojot par Eiropas Alikantes skolas līdzfinansējumu, jo ar personālu saistītās 
izmaksas darbības budžetā būtu pretrunā ar EUIPO Finanšu regulas 10. panta 4. punkta 
prasībām (“jāsaglabā atsevišķas budžeta pozīcijas”). 

Ņemot vērā, ka izdevumi, kas saistīti ar iemaksām, attiecas uz nolīgumu, ko EUIPO, Komisija un 
Eiropas skolas parakstīja, pamatojoties uz 7. pantu, Birojs uzskata, ka pārpalikuma izmantošana 
iemaksu finansēšanai un tās atšifrējums pa pozīcijām 4. sadaļā ir ne tikai likumīga, bet arī 
leģitīma. 

Šā iemesla dēļ Birojs uzskata, ka iemaksa Eiropas skolas finansēšanai neatbilst Biroja 
atkārtotiem administratīvajiem izdevumiem, jo nolīgums ir ierobežots laikā un nav cita 
juridiska instrumenta kā vien nolīgums, kas liktu Birojam veikt iemaksas (līgumiskais raksturs). 

Tomēr Birojs kopā ar ieinteresētajām personām, kas iesaistītas turpmākajā budžeta plānošanā, 
ņems vērā Palātas apsvērumu. 
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3.38. Vienotā noregulējuma valde 
(VNV) 

Ievads 

3.38.1. Vienoto noregulējuma valdi (“VNV”), kura atrodas Briselē, izveidoja ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 806/2014 par vienotu noregulējuma mehānismu 
(“VNM regula”)202. VNV uzdevums ir nodrošināt, ka kredītiestādes un noteiktas ieguldījumu 
brokeru sabiedrības (“kredītiestādes”), kuras kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīgas, var 
pienācīgi noregulēt, pēc iespējas mazāk ietekmējot banku savienībā iesaistīto dalībvalstu reālo 
ekonomiku un publiskās finanses. VNV pārvalda vienoto noregulējuma fondu, kuru izveidoja ar 
VNM regulu un kura nolūks ir atbalstīt vienoto noregulējuma mehānismu. 

3.38.2. VNV ir savs budžets, kas nav daļa no ES budžeta. Tajā iemaksas veic banku 
savienības dalībvalstīs izveidotās kredītiestādes. Galvenie skaitliskie dati par VNV ir sniegti 
3.38.1. attēlā203. 

                                                             
202 Regula (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru 

kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot 
vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) 
Nr. 1093/2010. 

203 Plašāka informācija par VNV uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
https://www.srb.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2014%3A225%3ATOC&toc=OJ%3AC%3A2018%3A152%3AFULL
https://www.srb.europa.eu/
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3.38.1. attēls. VNV galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: VNV 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; VNV sniegtie dati par personālu. 

Vienoto noregulējuma fondu veido pakāpeniski no 2016. gada līdz 2023. gadam, un ir 
paredzēts līdz 2023. gada 31. decembrim sasniegt mērķi aptvert vismaz 1 % no visu Eiropas 
banku savienības kredītiestāžu segto noguldījumu summas. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.38.3. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un VNV vadības sniegtās informācijas 
analīze. 

3.38.4. Mūsu atzinuma pamatojums, VNV vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā 
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

37 988

47 489
Budžets (miljoni EUR)*

397

399

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021
2020

122

37 866

122

47 367

I daļa “Valdes administratīvais budžets”

II daļa “Fonda budžets un rezerve”
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Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.38.5. Mēs revidējām 

a) Vienotās noregulējuma valdes (“VNV”) pārskatus, kuri ietver finanšu 
pārskatus204 un VNV budžeta izpildes pārskatus205 par 2021. gada 31. decembrī 
slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.38.6. Mēs uzskatām, ka VNV pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo VNV finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, 
tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā 
slēgtajā gadā saskaņā ar VNV Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

Apstākļu akcentējums 

3.38.7. Mēs vēršam uzmanību uz VNV pārskatu 8.L skaidrojumu “Informācija par 
apelācijām un tiesvedības procesiem”, kurā aprakstītas administratīvās pārsūdzības un 
tiesvedība saistībā ar ex ante iemaksām starp dažām kredītiestādēm un valstu 
noregulējuma iestādēm un VNV, kā arī citi tiesvedības procesi pret VNV Vispārējā tiesā un 
Eiropas Savienības Tiesā. 

                                                             
204 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

205 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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VNV uzskata, ka pastāv iespēja, ka attiecībā uz dažām neizskatītajām lietām būs 
nepieciešama saimniecisko resursu aizplūde. Līdz ar to ar šīm lietām saistītais risks tiek 
atzīts kā uzkrājums 242 750 EUR apmērā, kas atbilst pretējās puses juridiskās pārstāvības 
izmaksām (7.F piezīme). VNV neuzskata, ka pastāv iespēja, ka pārējo lietu atrisināšanai 
būs nepieciešama saimniecisko resursu aizplūde. Tāpēc saistītais risks netiek atzīts kā 
uzkrājums finanšu stāvokļa pārskatā. To iespējamai ietekmei uz VNV finanšu pārskatiem 
par 2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu (jo īpaši uz iespējamām saistībām, 
uzkrājumiem un saistībām) piemēro īpašu gada revīziju, kā noteikts VNM regulas 
92. panta 4. punktā. 

3.38.8. Vēršam uzmanību uz VNV pārskatu 8.S skaidrojumu “Notikumi pēc pārskata 
perioda”, kur aprakstīti turpmākie notikumi saistībā ar Sberbank AG noregulējumu un 
ietekme, ko uz VNV darbību un tās ieguldījumu portfeli rada Krievijas agresijas karš pret 
Ukrainu. 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.38.9. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Apstākļu akcentējums 

3.38.10. Mēs atzīmējam, ka 3.38.7. punktā aprakstītais apstākļu akcentējums par 
pārskatu ticamību pilnībā attiecas arī uz ieņēmumu likumību un pareizību. 
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Citi jautājumi 

3.38.11. Nenonākot pretrunā iepriekš paustajam atzinumam, mēs vēlamies 
uzsvērt, ka Fonda iemaksas aprēķina, pamatojoties uz informāciju, ko kredītiestādes (un 
dažas ieguldījumu sabiedrības) sniedz VNV. Mūsu veiktā VNV ieņēmumu revīzija balstījās 
uz šo informāciju, taču mēs nepārbaudījām tās ticamību. VNM regulā nav prasīts ieviest 
visaptverošu un konsekventu kontroles satvaru, kas nodrošinātu šīs informācijas ticamību. 
Tomēr VNV veic informācijas konsekvences un analītiskās pārbaudes, kā arī dažas ex post 
pārbaudes kredītiestāžu līmenī. Mēs arī atzīmējam, ka attiecībā uz vienībām, kas ietilpst 
VNM regulas 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajā grupā, revidentu saskaņotas 
procedūras ir obligātas no 2022. gada. VNV nevar izpaust sīkākas ziņas par katras 
kredītiestādes riskā balstītu iemaksu aprēķinu, jo tie ir savstarpēji saistīti un ietver 
konfidenciālu informāciju par citām kredītiestādēm. Lai gan tas var ietekmēt šo aprēķinu 
pārredzamību, Tiesa uzskatīja, ka VNV pienākums pamatot tās ex ante iemaksu lēmumus 
ir jālīdzsvaro ar principu par komercnoslēpumu aizsardzību. Tiesa lēma206, ka “Deleģētā 
regula (ES) 2015/63 neliedz VNV kolektīvi un anonīmi izpaust pietiekamu informāciju, lai 
iestāde varētu saprast, kā tās konkrētā situācija tika ņemta vērā, lai aprēķinātu ex ante 
iemaksas VNF, salīdzinājumā ar citu attiecīgo iestāžu situāciju”. Mēs konstatējām, ka 
2021. gada iemaksu aprēķināšanai VNV organizēja apspriešanas posmu attiecīgajām 
iestādēm, lai tās varētu sniegt piezīmes par katru no aprēķina aspektiem. Šajā apspriešanā 
tika paziņoti kopīgi iemaksu aprēķināšanas datu punkti, kas ļāva iestādēm, izmantojot 
datus iestādes individuālajā datu ziņošanas veidlapā, simulēt 2021. gada ex ante iemaksu 
aprēķinu. Šā jaunā iemaksu aprēķināšanas procesa posma dēļ iestādēm ir labāk 
pārredzama VNV. Šāds apspriešanas posms tika organizēts arī 2022. gada iemaksu 
aprēķināšanai.  

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.38.12. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.38.13. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.38.14. Divās revidētajās darbā pieņemšanas procedūrās mēs konstatējām dažus 
trūkumus, kas var apdraudēt pārredzamības principu. 

                                                             
206 2021. gada 15. jūlija spriedums lietā Komisija/Landesbank Baden-Württemberg un VNV (C-

584/20 P un C-621/20 P), 120. un 139. punkts. 
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a) Vienā no šīm procedūrām atlases komisija sākotnēji bija nolēmusi iekļaut rezerves 
sarakstā ne vairāk kā piecus kandidātus, tomēr pēc kandidātu izvērtēšanas tā 
nolēma palielināt skaitu līdz astoņiem kandidātiem. 

b) Mēs nevarējām atrast tiešu saikni starp dažām vispārējām kompetencēm, kas 
minētas paziņojumā par vakanci, un saskaņotajiem intervijas jautājumiem, 
mutiskajām prezentācijām un rakstiskajiem pārbaudījumiem. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.38.15. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2020 

VNV nav veikusi novērtējumu par to, vai pakalpojumu sniedzējs attiecībā 
uz ieguldījumu pārvaldības nolīgumu ar Eurosistēmas nacionālo centrālo 
banku par vienotā noregulējuma fonda (VNF) ieguldījumu procesa 
darbības aspektu nodošanu ārpakalpojumā, kā arī turētājbankas 
nolīgumu ar NCB par aktīvu aizsardzību, skaidrās naudas pārvaldību un 
salīdzināšanas un pārraudzības pienākumiem attiecībā uz pārvaldītajiem 
aktīviem ir īstenojis atbilstīgus un efektīvus organizatoriskos un 
administratīvos pasākumus, lai mazinātu iespējamo interešu konfliktu, 
kas rodas, uzņemoties gan ieguldījumu pārvaldnieka, gan turētājbankas 
pienākumus. 

Ieviešana ir sākta 

2020 

VNV riska pārvaldības procesa spēja veikt neatkarīgu VNF ieguldījumu 
portfeļa uzraudzību ir ierobežota. Pirmais ierobežojums ir tāds, ka šis 
process nav automatizēts. Otrais ierobežojums ir tāds, ka process balstās 
uz NCB un VNV darījumu nodaļas ziņojumiem un analīzi. 

Ieviešana ir sākta 
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VNV atbilde 
3.38.11 Ikgadējās ex-ante iemaksas fondā tiek aprēķinātas, pamatojoties uz informāciju, ko 
Valdei sniegušas kredītiestādes un dažas ieguldījumu firmas. Lai gan ar VNM regulu 
nenodrošina visaptverošu un konsekventu kontroles mehānismu informācijas ticamības 
nodrošināšanai, vienotais noregulējuma fonds (VNF) pēc iespējas rūpīgi izskata šo jautājumu. 
Iesniegtos datus pārbauda, salīdzinot ar iestāžu iepriekšējā gadā iesniegtajiem datiem, kā arī ar 
datiem ECB datubāzē. Datu apkopošanas portālā ir īstenoti validācijas noteikumi, un no 
nozīmīgajām iestādēm tiek iegūta papildu ticamība, izmantojot saskaņotu procedūru ziņojumu. 
Par neatbilstībām ziņo valsts regulatīvajām iestādēm, prasot paskaidrojumu un tādā veidā 
spējot uzlabot datu kvalitāti iepriekšējos ciklos. Papildus ex ante datu pārbaudes pasākumiem, 
ko jau veic VNV, ex post pārbaudes tiek veiktas dokumentu pārbaudes veidā, lai savāktu 
papildu pierādījumus par datu ticamību. 

3.38.14.a VNV pieņem zināšanai konstatējumu un dokumentē iemeslus, kāpēc ir mainījies to 
kandidātu skaits, kuri jāiekļauj galīgajā rezerves sarakstā. 

3.38.14.b VNV ņem vērā apsvērumu un ir pievienojusi papildu iekšējo dokumentu, lai skaidri 
kartētu kompetences pašreizējos novērtējuma dokumentos (intervijas jautājumi, mutiskais 
izklāsts un rakstiskais pārbaudījums). 

 



 310 

 

 

Eiropas Komisijas izpildaģentūras 
 



 311 

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea) 

 

3.39. Patērētāju, veselības, 
lauksaimniecības un pārtikas 
izpildaģentūra (Chafea) 

Ievads 

3.39.1. Laikā no tās izveides 2005. gada 1. janvārī līdz tās slēgšanai 2021. gada 31. martā 
Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (“Chafea”) atradās 
Luksemburgā. 2021. gada 1. aprīlī Chafea uzdevumus pārņēma Eiropas Inovācijas padomes un 
MVU izpildaģentūra (EISMEA), Eiropas Pētniecības izpildaģentūra (REA) un jaunizveidotā 
Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA)207. Visus atlikušos aktīvus un saistības 
pārņēma HaDEA. Galvenie skaitliskie dati par Chafea ir sniegti 3.39.1. attēlā208. 

3.39.1. attēls. Chafea galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: Chafea 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; Chafea sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.39.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un Chafea vadības sniegtās 
informācijas analīze. 

                                                             
207 Komisijas īstenošanas lēmums (ES) 2021/173 par izpildaģentūrām. 

208 Plašāka informācija par Chafea uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
http://ec.europa.eu/chafea. 

13

12

Budžets (miljoni EUR)*

75

76

Darbinieku skaits (31. martā)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
http://ec.europa.eu/chafea
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3.39.3. Mūsu atzinuma pamatojums, Chafea vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, 
kā arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.39.4. Mēs revidējām 

a) Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūras (“Chafea”) 
pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus209 un Chafea budžeta izpildes 
pārskatus210 periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. martam, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.39.5. Mēs uzskatām, ka Chafea pārskati par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 
31. martam visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Chafea finanšu stāvokli 2021. gada 
31. martā, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Chafea Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

                                                             
209 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

210 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.39.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 
31. martam pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.39.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 
31. martam pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.39.8. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea) 

 

Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2019 

Saskaņā ar Komisijas 2020. gada 29. aprīļa paziņojumu 
C(2020)2880/1 par īstenošanas uzdevumu deleģēšanu izpildaģentūrām 
attiecībā uz ES programmām 2021.–2027. gadam Chafea uzdevumus 
nodos citām ES konsolidētajām aģentūrām. 2019. gada revīzijas laikā 
nebija iespējams ticami aplēst iespējamās saistības, kas izriet no šīs 
nodošanas. 

Ieviests 
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Chafea atbilde 
Aģentūra ņem vērā Palātas ziņojumu. 
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3.40. Eiropas Klimata, infrastruktūras 
un vides izpildaģentūra (CINEA) 

Ievads 

3.40.1. Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (CINEA), kura atrodas 
Briselē, izveidoja ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/173211, ko piemēro no 2021. gada 
1. aprīļa līdz 2028. gada 31. decembrim. CINEA uzdevums ir atbalstīt ieinteresētās personas 
Eiropas zaļā kursa realizēšanā. Tā arī īsteno daļas no dažādām ES programmām, no kurām 
vairākums ir saistītas ar vides un klimata politiku. CINEA ir pēctece Inovācijas un tīklu 
izpildaģentūrai (“INEA”), kas izveidota ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2013/801/ES212 un 
darbojās no 2014. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. martam. Galvenie skaitliskie dati par 
CINEA ir sniegti 3.40.1. attēlā213. 

3.40.1. attēls. CINEA galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: CINEA 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; CINEA sniegtie dati par personālu. 

Budžeta un darbinieku skaita palielinājums ir skaidrojams ar Aģentūras pilnvaru paplašināšanu 
2021. gadā. 

                                                             
211 Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/173, ar ko izveido Eiropas Klimata, infrastruktūras 

un vides izpildaģentūru. 

212 2013/801/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums, ar ko izveido Inovācijas un tīklu 
izpildaģentūru. 

213 Plašāka informācija par CINEA uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
https://cinea.ec.europa.eu/index_en. 

32

47

Budžets (miljoni EUR)*

313

474

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173&qid=1652360395147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0801&qid=1652360505335
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0801&qid=1652360505335
https://cinea.ec.europa.eu/index_en
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Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.40.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un CINEA vadības sniegtās 
informācijas analīze. 

3.40.3. Mūsu atzinuma pamatojums, CINEA vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, 
kā arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.40.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (“CINEA”) pārskatus, 
kuri ietver finanšu pārskatus214 un CINEA budžeta izpildes pārskatus215 par 
2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

                                                             
214 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

215 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.40.5. Mēs uzskatām, ka CINEA pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo CINEA finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar CINEA Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.40.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.40.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 
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CINEA atbilde 
Aģentūra ņem vērā Palātas ziņojumu. 
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3.41. Eiropas Izglītības un kultūras 
izpildaģentūra (EACEA) 

Ievads 

3.41.1. Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru (EACEA), kura atrodas Briselē, 
izveidoja ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/173216, ko piemēro no 2021. gada 
1. aprīļa līdz 2028. gada 31. decembrim. EACEA tematiskā ievirze joprojām ir izglītības un 
radošās aktivitātes, kā arī projekti, kas ir cieši saistīti ar ES iedzīvotājiem. EACEA ir pēctece 
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai (“EACEA”), kas izveidota ar Komisijas 
Īstenošanas lēmumu 2013/776/ES217 un darbojās no 2014. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 
31. martam. Galvenie skaitliskie dati par EACEA ir sniegti 3.41.1. attēlā218. 

3.41.1. attēls. EACEA galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: EACEA 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; EACEA sniegtie dati par personālu. 

                                                             
216 Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/173, ar ko izveido Eiropas Klimata, infrastruktūras 

un vides izpildaģentūru, Eiropas Veselības un digitālo izpildaģentūru, Eiropas Pētniecības 
izpildaģentūru, Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūru, Eiropas Pētniecības 
padomes izpildaģentūru un Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru.  

217 Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2013/776, ar ko izveido Izglītības, audiovizuālās jomas 
un kultūras izpildaģentūru. 

218 Plašāka informācija par EACEA uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.eacea.europa.eu. 

56

58

Budžets (miljoni EUR)*

432

454

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0776&qid=1652360730312
http://www.eacea.europa.eu/
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Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA) 

 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.41.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un EACEA vadības sniegtās 
informācijas analīze. 

3.41.3. Mūsu atzinuma pamatojums, EACEA vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, 
kā arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.41.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras (“EACEA”) pārskatus, kuri ietver 
finanšu pārskatus219 un EACEA budžeta izpildes pārskatus220 par 2021. gada 
31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

                                                             
219 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

220 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA) 

 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.41.5. Mēs uzskatām, ka EACEA pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo EACEA finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar EACEA Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.41.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.41.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.41.8. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par budžeta pārvaldību 

3.41.9. Mēs konstatējām, ka EACEA bija pārnesusi uz 2022. gadu 6,36 miljonus EUR 
(12 %) no 2021. gada apropriācijām. No šīs summas 2,6 miljoni EUR (29 %) bija saistīti ar 
administratīvajiem izdevumiem (II sadaļa) un 2,7 miljoni EUR (54 %) – ar pamatdarbības 
izdevumiem (III sadaļa). Augsts pārnesumu līmenis ir pretrunā budžeta gada pārskata 
principam un norāda uz strukturālām problēmām budžeta izpildē. 

No II sadaļas apropriācijām, kas pārnestas uz 2022. gadu, EACEA pamatoja 938 tūkstošus EUR 
ar to, ka ir sagaidāma liela inflācija. Tomēr šādi apsvērumi jāņem vērā, kad tiek lemts par 
EACEA budžetu. Budžetu izpildot, būtu jāievēro budžeta gada pārskata princips. 
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Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA) 

 

EACEA atbilde 
Aģentūra ņem vērā Palātas ziņojumu. 
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Eiropas Inovāciju padome un MVU izpildaģentūra (EISMEA) 

 

3.42. Eiropas Inovāciju padome un 
MVU izpildaģentūra (EISMEA) 

Ievads 

3.42.1. Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūru (“EISMEA”), kura atrodas 
Briselē, izveidoja ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/173221, ko piemēro no 2021. gada 
1. aprīļa līdz 2028. gada 31. decembrim. EISMEA uzdevums ir stiprināt ES kā pasaules līderes 
pozīciju pētniecībā un inovācijā, sniedzot atbalstu Eiropas inovatoriem, pētniekiem, 
uzņēmumiem un patērētājiem. EISMEA ir pēctece Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūrai 
(EASME), kas darbojās no 2014. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. martam. Galvenie skaitliskie 
dati par EISMEA ir sniegti 3.42.1. attēlā222. 

3.42.1. attēls. EISMEA galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: EISMEA 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; EISMEA sniegtie dati par personālu. 

Darbinieku skaita izmaiņas laikā no 2020. līdz 2021. gadam ir saistītas ar EISMEA jaunajām 
pilnvarām, kas atšķiras no EASME pilnvarām. 

                                                             
221 Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/173, ar ko izveido Eiropas Inovācijas padomes un 

MVU izpildaģentūru. 

222 Plašāka informācija par EISMEA uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
https://eismea.ec.europa.eu/index_en. 

54

48

Budžets (miljoni EUR)*

485

370

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eismea.ec.europa.eu/index_en
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Eiropas Inovāciju padome un MVU izpildaģentūra (EISMEA) 

 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.42.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un EISMEA vadības sniegtās 
informācijas analīze. 

3.42.3. Mūsu atzinuma pamatojums, EISMEA vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, 
kā arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Atzinums 
3.42.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Inovāciju padome un MVU izpildaģentūras (“EISMEA”) pārskatus, kuri 
ietver finanšu pārskatus223 un EISMEA budžeta izpildes pārskatus224 par 
2021. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.42.5. Mēs uzskatām, ka EISMEA pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo EISMEA finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar EISMEA Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

                                                             
223 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

224 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Eiropas Inovāciju padome un MVU izpildaģentūra (EISMEA) 

 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.42.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.42.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.42.8. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par pārvaldības un kontroles sistēmām 

3.42.9. 2020. gada maijā EISMEA priekštece EASME uzsāka starpiestāžu iepirkuma 
procedūru komunikācijas un pasākumu rīkošanas pakalpojumiem ar kopējo aplēsto vērtību 
130 miljoni EUR, kas ietver iesaistīto iestāžu aplēses. EASME sākotnējā aplēse par tās līguma 
daļu, sniedzot attiecīgu pamatojumu, bija 30 miljoni EUR. Tomēr pirms iepirkuma procedūras 
uzsākšanas dažas iesaistītās iestādes samazināja sākotnējās aplēses, kā rezultātā kopējā aplēse 
bija par 22 miljoniem EUR mazāka. Lai gan EASME sākotnējā aplēse par vajadzībām nemainījās, 
tās līguma vērtības daļa vēlāk tika palielināta līdz 52 miljoniem EUR, t. i., iekļaujot rezervi 
22 miljonu EUR apmērā, lai saglabātu sākotnējo aplēsto budžetu 130 miljonu EUR apmērā 
visam starpiestāžu pamatlīgumam. Tas ir pretrunā Finanšu regulas I pielikuma 34. punktam. 

3.42.10. 2021. gadā EISMEA izņēmumu un neatbilstības gadījumu reģistrā veica 
vairākus ierakstus saistībā ar līgumu pārvaldības jautājumiem. Tie ietvēra gadījumus, kad 
pakalpojumi tika sniegti pirms līguma parakstīšanas un līgums tika grozīts bez spēkā esošām 
budžeta vai juridiskajām saistībām. Līdzīgas problēmas mēs konstatējām 2020. gadā attiecībā 
uz EISMEA priekšteci EASME. Šāda neatbilstības gadījumu atkārtošanās līgumu īstenošanas 
laikā liecina par nepilnībām EISMEA iekšējā kontrolē. Tas var pakļaut EISMEA finansiālam, 
juridiskam un reputācijas riskam. 
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Eiropas Inovāciju padome un MVU izpildaģentūra (EISMEA) 

 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.42.11. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Eiropas Inovāciju padome un MVU izpildaģentūra (EISMEA) 

 

Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2019 

EASME parakstīja juridiskas saistības bez attiecīgām budžeta saistībām. 
Tātad saskaņā ar šo līgumu 2019. gadā veiktais maksājums 10 435 EUR 
vērtībā ir nepareizs. Šis neatbilstības gadījums nebija reģistrēts 
izņēmumu reģistrā, un EASME šajā sakarā nekādi nerīkojās. Pēc tam 
sekoja vēl četri šādi gadījumi līdzīgos apstākļos. Šo turpmāko kļūdu 
apraksts bija ievadīts izņēmumu reģistrā. Tas rada īpašas bažas par 
pārkāpumu risku EASME saistību pārvaldībā. 

Ieviešana ir sākta 

2019 

EASME īstenoja darbā pieņemšanas procedūru, kurā viens no atlases 
komisijas locekļiem netika oficiāli iecelts, un tā neparakstīja ne 
konfidencialitātes, ne interešu konflikta neesamības deklarāciju, lai gan 
tā bija Civildienesta noteikumos paredzēta prasība. Tātad EASME 
pastāvēja risks, ka nav atklāti iespējami interešu konflikti. 

Ieviests 
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Eiropas Inovāciju padome un MVU izpildaģentūra (EISMEA) 

 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2020 

EASME maksāja par programmatūras licenci un uzturēšanu saskaņā ar 
pamatlīgumu par programmatūras licenču un IT pakalpojumu iegādi, 
neveicot iekšēju kontroli, lai pārliecinātos, vai darbuzņēmējs ir izmantojis 
pareizās cenas un iekasējis pareizus uzcenojumus. Tas norāda uz vāju 
ex ante iekšējo kontroli. 

Ieviešana ir sākta 
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Eiropas Inovāciju padome un MVU izpildaģentūra (EISMEA) 

 

EISMEA atbilde 
3.42.9. Konkursa procedūras sākšanas laikā joprojām turpinājās sarunas par ES budžetu 2021.–
2027. gadam, tāpēc galīgais programmu saraksts un galīgie skaitļi vēl nebija pieejami. Turklāt 
provizoriskā budžeta novērtēšanas laikā joprojām bija sagaidāms, ka EASME pievienos vairāk 
programmu savam portfelim un paplašināsies. Tāpēc aplēsēs bija jāparedz rezerve iespējamām 
nākotnes neparedzētām vajadzībām, tostarp papildu neparedzēti līdzekļi, lai segtu jebkuras 
iestādes, aģentūras vai struktūras izdevumus, kuras var tikt izveidotas nākotnes līguma 
darbības laikā. 

3.42.10. 2021. gads bija pārejas gads, kura laikā, kad procedūras tika izstrādātas, bija 
vērojamas būtiskas izmaiņas attiecībā uz personāla sastāvu un jauno deleģēto programmu 
pārvaldību. 

Aģentūra divas reizes gadā pārskata savu noviržu reģistru, lai nodrošinātu, ka tiek efektīvi 
īstenoti rīcības plāni līdzīgu notikumu novēršanai nākotnē. Tiek organizēti arī izpratnes 
veicināšanas pasākumi un mācības. 

 

 



 331 

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA) 

 

3.43. Eiropas Pētniecības padomes 
izpildaģentūra (ERCEA) 

Ievads 

3.43.1. Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūru (“ERCEA”), kura atrodas Briselē, 
izveidoja ar Komisijas Lēmumu 2008/37/EK225, ko atcēla un aizstāja ar Komisijas Īstenošanas 
lēmumu 2013/779/ES226, ko savukārt aizstāja ar jauno Komisijas Īstenošanas lēmumu 
(ES) 2021/173227. Jaunais lēmums, ko piemēro no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2028. gada 
31. decembrim, paredz ERCEA atbildību par Eiropas Pētniecības padomes darbību īstenošanu 
pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros. Galvenie skaitliskie dati par ERCEA ir sniegti 
3.43.1. attēlā228. 

3.43.1. attēls. ERCEA galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: ERCEA 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; ERCEA sniegtie dati par personālu. 

                                                             
225 Komisijas Lēmums 2008/37/EK, ar ko izveido Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūru, 

lai pārvaldītu Kopienas īpašo programmu Idejas progresīvas pētniecības jomā. 

226 Komisijas Īstenošanas lēmums 2013/779/ES, ar ko izveido Eiropas Pētniecības 
izpildaģentūru. 

227 Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/173, ar ko izveido Eiropas Klimata, infrastruktūras 
un vides izpildaģentūru, Eiropas Veselības un digitālo izpildaģentūru, Eiropas Pētniecības 
izpildaģentūru, Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūru, Eiropas Pētniecības 
padomes izpildaģentūru un Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru. 

228 Plašāka informācija par ERCEA uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea. 

55

57

Budžets (miljoni EUR)*

515

500

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0037&qid=1651477134498
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0779
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea


 332 

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA) 

 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.43.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un ERCEA vadības sniegtās 
informācijas analīze. 

3.43.3. Mūsu atzinuma pamatojums, ERCEA vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, 
kā arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.43.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Pētniecības izpildaģentūras (“ERCEA”) pārskatus, kuri ietver finanšu 
pārskatus229 un ERCEA budžeta izpildes pārskatus230 par 2021. gada 
31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

                                                             
229 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

230 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA) 

 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.43.5. Mēs uzskatām, ka ERCEA pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo ERCEA finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar ERCEA Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.43.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.43.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

3.43.8. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par budžeta pārvaldību 

3.43.9. ERCEA nomas līgumā tai bija noteikts pienākums atmaksāt telpu īpašniekam 
visus ar telpām saistītos nodokļus. Saint-Josse-ten-Noode pašvaldība (Brisele), kurā atrodas 
telpas, piemēroja pašvaldības nodokli īpašniekam, kurš pieprasīja no ERCEA atmaksu. Īpašnieks 
apstrīd savu pienākumu maksāt šo nodokli un šajā lietā ir uzsācis tiesvedību Beļģijas tiesā. 
2021. gada beigās Komisijas Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē ieteica ERCEA atlīdzināt 
īpašniekam izdevumus. 2021. gada budžeta apropriācijas nebija pietiekamas, lai segtu 
juridiskās saistības. ERCEA nelūdza grozīt budžetu. Starpība bija 222 667 EUR. 
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Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA) 

 

Apropriāciju nepietiekamība, lai segtu 2021. gadā uzņemtās juridiskās saistības, tika iekļauta 
izņēmumu reģistrā tikai pēc revīzijas, un tas ir pretrunā iekšējās kontroles principiem. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.43.10. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 
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Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA) 

 

Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2020 

ERCEA 2019. gada jūlijā sāka iepirkuma procedūru audiovizuālo 
pakalpojumu sniegšanai. Vērtēšanas komiteja pienācīgi neizvērtēja 
gadījuma izpētes kvalitātes kritēriju. Procedūra un attiecīgie maksājumi 
36 400 EUR apmērā, kas veikti 2020. gadā, bija nepareizi. Pēc tam ERCEA 
atkārtoti novērtēja piedāvājumus, izbeidza pamatlīgumu un sarindoja 
piedāvājumus no jauna. 

Ieviests 
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Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA) 

 

ERCEA atbilde 
3.43.9. ERCEA rīkojās saskaņā ar OIB ieteikto vienoto pieeju. Šis ieteikums uzņemties saistības 
un samaksāt pašvaldības nodokli par 2019.–2021. gadu tika saņemts tikai 2021. gada 
21. decembrī. ERCEA piešķīra visus līdzekļus, kas tajā datumā bija pieejami nodokļu summas 
segšanai, un vēl pietrūka 222 667 EUR. Budžeta grozījums nebija iespējams gan laika, gan 
iespēju trūkuma dēļ (centrālie dienesti gada beigās neparedz administratīvos izdevumus 
pārvietojuma sakarā). 

Apropriāciju nepietiekamība juridisko saistību segšanai tika iekļauta izņēmumu reģistrā 
2022. gada maijā. 
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Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA) 

 

3.44. Eiropas Veselības un digitālā 
izpildaģentūra (HaDEA) 

Ievads 

3.44.1. Eiropas Veselības un digitālo izpildaģentūru (HaDEA), kura atrodas Briselē, 
izveidoja ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/173231. HaDEA izveidoja laika posmam no 
2021. gada 16. februāra līdz 2028. gada 31. decembrim. Tās uzdevumos ietilpst pārvaldīt 
ES rīcību sabiedrības veselības jomā, koordinēt digitālās programmas tādās jomās kā 
rūpniecība un kosmoss un īstenot iepriekšējo ES programmu neīstenotos elementus232. 
2021. gada aprīlī HaDEA pārņēma arī dažas atbalsta darbības, ko iepriekš veica Patērētāju, 
veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (“Chafea”)233. 

3.44.2. Ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/173 tika noteikts pārejas periods234, 
kura laikā Komisija pārvaldīja HaDEA. Pārejas periods beidzās 2022. gada 16. februārī, kad 
HaDEA ieguva darbības spēju, lai izpildītu savu budžetu. Galvenie skaitliskie dati par HaDEA ir 
sniegti 3.44.1. attēlā235. 

                                                             
231 Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/173, ar ko izveido Eiropas Klimata, infrastruktūras 

un vides izpildaģentūru, Eiropas Veselības un digitālo izpildaģentūru, Eiropas Pētniecības 
izpildaģentūru, Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūru, Eiropas Pētniecības 
padomes izpildaģentūru un Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru. 

232 Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/173, 7. panta 2. punkts. 

233 Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/173, 21. panta 3. punkts. 

234 Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/173, 22. pants. 

235 Plašāka informācija par HaDEA uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
https://hadea.ec.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0009.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0009.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0009.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0009.01.ENG
https://hadea.ec.europa.eu/index_en
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Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA) 

 

3.44.1. attēls. HaDEA galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: HaDEA 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; HaDEA sniegtie dati par personālu. 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.44.3. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un HaDEA vadības sniegtās 
informācijas analīze. 

3.44.4. Mūsu atzinuma pamatojums, HaDEA vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, 
kā arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

27

Budžets (miljoni EUR)*

324

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020
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Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA) 

 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.44.5. Mēs revidējām 

a) Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūras (“HaDEA”) pārskatus, kuri ietver 
finanšu pārskatus236 un HaDEA budžeta izpildes pārskatus237 par 2021. gada 
31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.44.6. Mēs uzskatām, ka HaDEA pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo HaDEA finanšu stāvokli 2021. gada 
31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā 
datumā slēgtajā gadā saskaņā ar HaDEA Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem. 

Apstākļu akcentējums 

3.44.7. Vēršam uzmanību uz HaDEA galīgo pārskatu 3.3. skaidrojumu, kur norādīts, 
ka telpu nomas līgums ar Komisijas Infrastruktūras un loģistikas biroju Briselē (OIB) vēl 
nav parakstīts. Tāpēc pārskatos norādītie skaitļi, kas attiecas uz HaDEA telpu nomu no 
OIB, ir balstīti uz aplēsēm. 

                                                             
236 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

237 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA) 

 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.44.8. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.44.9. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Citi jautājumi 

3.44.10. Komisijas Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/173 22. pantā SANTE ĢD 
ģenerāldirektoram tika piešķirtas pilnvaras rīkoties kā HaDEA pagaidu direktoram līdz 
brīdim, kad HaDEA iegūst darbības spēju, lai izpildītu savu budžetu. 2021. gada 
19. februārī SANTE ĢD ģenerāldirektors šīs pilnvaras deleģēja citam SANTE ĢD ierēdnim, 
ieceļot viņu par HaDEA pagaidu direktoru. HaDEA Finanšu noteikumu 26. pantā ir atļauts 
deleģēt budžeta pilnvaras. Tomēr šo pantu nevar interpretēt kā tādu, kas ļauj deleģēt 
visas pagaidu direktora pilnvaras, jo tad Komisijas Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/173 
22. pants zaudētu jēgu pēc būtības un nozīmes. 

3.44.11. Turpmākie apsvērumi nav pretrunā ERP sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par budžeta pārvaldību 

3.44.12. Līdz 2021. gada 31. decembrim HaDEA nebija parakstījusi pakalpojumu līmeņa 
vienošanos ar Komisiju par biroja telpu nomu. Tāpēc provizoriskās budžeta saistības attiecībā 
uz telpu nomu 2021. gadā – par kopējo summu 2 479 446 EUR – tika pārnestas, HaDEA 
neuzņemoties juridiskas saistības termiņā, kas noteikts ES Finanšu regulas 114. pantā. 
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Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA) 

 

HaDEA atbilde 
3.44.7 HaDEA vēlas precizēt, ka izpildaģentūra ir de facto aizņēmusi minētās telpas kopš 
2021. gada 1. aprīļa. Tādēļ izpildaģentūrai ir radušās saistītās izmaksas un tai ir juridiskas 
saistības tās nomaksāt. HaDEA ir gaidījusi, ka Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē pabeigs 
nomas līguma sagatavošanu. HaDEA veiks maksājumu pēc nomas līguma parakstīšanas 
2022. gadā ar atpakaļejošu spēku 2021. gadā.  
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Eiropas Pētniecības izpildaģentūra (REA) 

 

3.45. Eiropas Pētniecības 
izpildaģentūra (REA) 

Ievads 

3.45.1. Eiropas Pētniecības izpildaģentūru (“REA”), kura atrodas Briselē, izveidoja ar 
Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/173238, ko piemēro no 2021. gada 1. aprīļa līdz 
2028. gada 31. decembrim. REA atbalsta ES pētniecības un inovācijas politiku, pārvaldot 
projektus, kuri saņem atbalstu no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” un iepriekšējās 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”. REA pārvalda arī Eiropas Ogļu un tērauda pētniecības 
fondu un veicināšanas pasākumus attiecībā uz lauksaimniecības produktiem. REA ir ar 
Komisijas Lēmumu 2008/46/EK239 izveidotās Pētniecības izpildaģentūras (kas darbojās līdz 
2021. gada 31. martam) pēctece. Galvenie skaitliskie dati par REA ir sniegti 3.45.1. attēlā240. 

3.45.1. attēls. REA galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz kopējām maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gadā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: REA 2020. un 2021. finanšu gada pārskati; REA sniegtie dati par personālu. 

                                                             
238 Komisijas īstenošanas lēmums (ES) 2021/173, ar ko izveido Eiropas Pētniecības 

izpildaģentūru. 

239 2008/46/EK:Komisijas lēmums par Pētniecības izpildaģentūras izveidi. 

240 Plašāka informācija par REA uzdevumiem un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.ec.europa.eu/rea. 

87

96

Budžets (miljoni EUR)*

781

866

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173&qid=1652361021883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046&qid=1652361155198
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046&qid=1652361155198
http://www.ec.europa.eu/rea
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Eiropas Pētniecības izpildaģentūra (REA) 

 

Ticamības deklarācijas pamatojuma informācija 

3.45.2. ERP revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 
pārbaudes un aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno komponentu novērtēšanu. 
To papildina pierādījumi, kas iegūti citu revidentu darbā, un REA vadības sniegtās informācijas 
analīze. 

3.45.3. Mūsu atzinuma pamatojums, REA vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi, kā 
arī revidenta pienākumi attiecībā uz pārskatu un pakārtoto darījumu revīziju ir aprakstīti šā 
ziņojuma 3.1. iedaļā. Paraksts 347. lappusē ir neatņemama šā ziņojuma sastāvdaļa. 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas Parlamentam un 
Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
3.45.4. Mēs revidējām 

a) Eiropas Pētniecības izpildaģentūras (“REA”) pārskatus, kuri ietver finanšu 
pārskatus241 un REA budžeta izpildes pārskatus242 par 2021. gada 31. decembrī 
slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

                                                             
241 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu izmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības 
metodēm un citus skaidrojumus. 

242 Budžeta izpildes pārskatos apkopotas visas budžeta operācijas un ietverti skaidrojumi. 
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Eiropas Pētniecības izpildaģentūra (REA) 

 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

3.45.5. Mēs uzskatām, ka REA pārskati par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo REA finanšu stāvokli 2021. gada 31. decembrī, 
tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā 
gadā saskaņā ar REA Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem 
grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora 
grāmatvedības standartiem. 

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

3.45.6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

3.45.7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

3.45.8. Pasākumi, kas veikti saistībā ar ERP apsvērumiem, kuri formulēti iepriekšējos 
gados, ir apkopoti pielikumā. 



 345 

Eiropas Pētniecības izpildaģentūra (REA) 

 

Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads ERP apsvērumi 
Korektīvā pasākuma statuss 

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

2017 Līdz 2017. gada beigām REA atsevišķām procedūrām bija ieviesis e-
rēķinus, bet vēl nebija ieviesis e-iepirkumu vai e-iesniegšanu. Ieviests 
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REA atbilde 
Aģentūra ņem vērā Palātas ziņojumu. 
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Šo ziņojumu 2022. gada 20. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada 
Revīzijas palātas loceklis Mihails Kozlovs. 

 Revīzijas palātas vārdā — 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Priekšsēdētājs 
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