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Kopsavilkums 
01 Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir Eiropas Savienības finanšu ārējās revīzijas iestāde. 
Pildot šo uzdevumu, mēs darbojamies kā neatkarīga Savienības iedzīvotāju finansiālo 
interešu aizstāve, sekmējot ES finanšu labāku pārvaldību1.  

02 Šajā dokumentā apkopoti rezultāti, kas attiecībā uz 2017. finanšu gadu iegūti 
41 ES aģentūras un citu Savienības struktūru revīzijās, ko esam veikuši atbilstoši savām 
pilnvarām. Ar visaptverošu pārskatu par Eiropas Savienības izveidotajām aģentūrām un 
izvērstiem rezultātiem par mūsu veikto ikgadējo aģentūru revīziju varat iepazīties mūsu 
jaunajā pārskatā par ES aģentūrām attiecībā uz 2017. finanšu gadu2.  

03 Aģentūru revīzija par 2017. gada 31. decembrī slēgto gadu kopumā apstiprināja 
pozitīvos rezultātus, par kuriem esam ziņojuši iepriekšējos gados. Izmantojot ticamības 
deklarācijas, 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 negatīvu 
revīzijas atzinumu EASO.  

04 Tomēr joprojām ir iespējami uzlabojumi, kā norādīts apstākļu akcentējuma un 
citu jautājumu punktos un apsvērumos, kuri nav pretrunā sniegtajiem revīzijas 
atzinumiem. 

                                                      
1 Plašāku informāciju par mūsu darbu var atrast pārskatos par mūsu darbību, mūsu sagatavotajos 

pārskatos par ES budžeta izpildi, īpašajos ziņojumos, vispārējā stāvokļa apskatos un atzinumos par 
jauniem vai grozītiem ES tiesību aktiem vai citiem lēmumiem, kuri ietekmē finanšu pārvaldību 
(www.eca.europa.eu). 

2 Šis jaunais gada pārskats par ES aģentūrām aizstāj iepriekšējos īpašos gada ziņojumus par aģentūrām. 
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Revīzijas darba grupa 

 

Ceturtajā rindā (no kreisās uz labo): Peter Eklund (revidents), Ausra Maziukaite (asistente), Satu Levela 
(revidente), Tomas Mackevicius (biroja atašejs ), Eddy Struyvelt (darbuzdevuma vadītājs) 

Trešajā rindā (no kreisās uz labo): Mindaugas Pakstys (locekļa biroja vadītājs), Sevdalina Todorova 
(revidente), Niamh Carey (sekretāre), Christine Becker (revidente), Helder Vasco Travado (revidents), 

Flavia Di Marco (revidente), Arunas Juozulynas (darbuzdevuma vadītājs) 

Otrajā rindā (no kreisās uz labo): Ornella Menetto (asistente), Nora Veres (asistente), Rimantas Sadzius 
(ERP loceklis), Svetoslava Tashkova (revidente) 

Pirmajā rindā (no kreisās uz labo): Rebecca Aquilina (stažiere), Julio Cesar Santin Santos (revidents), 
Hans Christian Monz (darbuzdevuma vadītājs), Friedemann Zippel (atbildīgais vadītājs), Andreja 

Pavlakovic Milosavljevic (darbuzdevuma vadītāja), Andrea Ferraris (darbuzdevuma vadītājs) 

Fotogrāfijā nav: Bob De Blick (revidents), Roberto Sanz Moratal (revidents). 



6 

 

Ko mēs revidējām 
05 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. Dalībvalstīs tās ir labi 
pamanāmas, un tām ir nozīmīga ietekme uz politikas veidošanu, lēmumu pieņemšanu 
un programmu īstenošanu Eiropas iedzīvotāju ikdienas dzīvei būtiskās jomās, tādās kā 
veselība, drošība, drošums, brīvība un tiesiskums. Šajā kopsavilkumā atsaucoties uz 
konkrētām aģentūrām, tiek izmantots to pilnā nosaukuma saīsinājums, kas skaidrots 
akronīmu sarakstā dokumenta beigās. 

06 Atkarībā no ES aģentūru uzbūves un uzdevuma tās iedala trīs kategorijās: 
decentralizētās aģentūras, Komisijas izpildaģentūras un citas struktūras. To galvenās 
iezīmes ir aprakstītas turpmāk tekstā. Gadu gaitā aģentūru skaits ir palielinājies un 
2017. gadā sasniedza 41, kā attēlots 1. attēlā. 

1. attēls. Aģentūru skaita palielināšanās 

 

* Dažas no aģentūrām iepriekš darbojās kā starpvaldību organizācijas atšķirīgā statusā. 

Avots: ERP. 
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07 Komisijas izpildaģentūras atrodas Eiropas Komisijas atrašanās vietā Briselē un 
Luksemburgā. Decentralizētās aģentūras un citas struktūras ir izvietotas visā Eiropas 
Savienībā 23 dažādās dalībvalstīs, kā norādīts akronīmu sarakstā un 2. attēlā. 

2. attēls. Aģentūru atrašanās vietas dalībvalstīs 

 

* Pēc Apvienotās Karalistes lēmuma izstāties no Eiropas Savienības Padome Vispārējo lietu padomes 
(50. pants) sanāksmē 2017. gada 20. novembrī pieņēma lēmumu pārvietot EMA un EBI attiecīgi uz 
Amsterdamu un Parīzi 2019. gadā. 

Avots: ERP. 

Decentralizēto aģentūru pārziņā ir politikas jomu konkrētas 
vajadzības 

08 Darbojas 32 decentralizētās aģentūras3, un tām ir liela nozīme ES politikas 
virzienu sagatavošanā un īstenošanā, proti, tās veic tehniskus, zinātniskus, darbības 
nodrošināšanas un/vai regulatīvus uzdevumus. To darbības mērķis ir pievērsties 
konkrētām politikas virzienu vajadzībām un pastiprināt sadarbību Eiropas mērogā, 

                                                      
3 Cedefop, Eurofound, EVA, ETF, EMA, EMCDDA, CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA, FRA, EASA, EFSA, EMSA, 

Eurojust, ECDC, ENISA, ERA, Frontex, GSA, CEPOL, EFCA, ECHA, EIGE, ACER, BEREC birojs, Eiropols, 
EASO, EBI, EAAPI, EVTI, eu-LISA. 
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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 

09 Sešām Komisijas izpildaģentūrām4 ir uzticēti uzdevumi, kas saistīti ar vienas vai 
vairāku ES programmu izpildi un darbības nodrošināšanu. Šīs aģentūras ir izveidotas uz 
noteiktu laiku.  

Citām struktūrām ir īpašas pilnvaras 

10 Trīs pārējās struktūras ir EIT, Euratom un VNV. EIT, kas atrodas Budapeštā, ir 
neatkarīga, decentralizēta ES struktūra, kura apvieno zinātniskos, uzņēmējdarbības un 
izglītības resursus nolūkā stiprināt Savienības inovācijas spējas, piešķirot finansējumu 
dotācijām. Tas tika izveidots uz nenoteiktu laiku. Euratom, kas atrodas Luksemburgā, 
izveidoja uz nenoteiktu laiku, lai atbalstītu Eiropas Atomenerģijas kopienas līguma 
mērķus. VNV, kas atrodas Briselē, ir galvenā vienotā noregulējuma mehānisma iestāde 
Eiropas banku savienībā. Valdes pamatuzdevums ir ar iespējami mazāku ietekmi uz 
reālo ekonomiku un publiskajām finansēm ES dalībvalstīs un citur nodrošināt pienācīgu 
noregulējumu bankām, kuras kļūst maksātnespējīgas.  

Aģentūru finansējumam ir dažādi avoti saskaņā ar dažādām 
DFS kategorijām 

11 Kopējais 2017. gada budžets visām aģentūrām, izņemot VNV, bija aptuveni 
3,5 miljardi EUR (2016. gadā – 3,4 miljardi EUR), un tas atbilst apmēram 2,7 % no 
ES 2017. gada vispārējā budžeta (2016. gadā – 2,4 %), kā attēlots 3. attēlā. Turklāt 
VNV 2017. gada budžets bija 6,6 miljardi EUR (2016. gadā – 11,8 miljardi EUR). To 
veido kredītiestāžu iemaksas vienotajā noregulējuma fondā. 

12 Decentralizēto aģentūru un citu struktūru budžets sedz personāla, 
administratīvos un pamatdarbības izdevumus, turpretī izpildaģentūras īsteno 
programmas, ko finansē no Komisijas budžeta, un viņu pašu budžets (kopumā aptuveni 
241 miljons EUR) ir paredzēts vienīgi personāla un administratīvajiem izdevumiem. 
Komisijas finansētie pamatdarbības izdevumi, ko īstenoja sešas izpildaģentūras, 

                                                      
4 INEA, REA, EACEA, ERCEA, Chafea, EASME. 
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2017. gadā sasniedza apmēram 6,8 miljardus EUR, t. i., tie vairāk nekā divas reizes 
pārsniedza visu pārējo aģentūru (izņemot VNV) budžetu kopsummu. 

3. attēls. Aģentūru finansējuma avoti 2017. gadā 

 

Avots: ES 2017. gada vispārējais budžets un aģentūru 2017. gada budžets; ERP apkopojums. 

13 Lielākā daļa aģentūru, ieskaitot visas izpildaģentūras, tiek finansētas gandrīz 
pilnībā no ES vispārējā budžeta. Pārējās finansējumu daļēji vai pilnībā iegūst no 
maksām un tiešajām iemaksām, ko sniedz iesaistītās valstis. Kopumā no ES vispārējā 
budžeta tika piešķirti apmēram 2,5 miljardi EUR, un finansējums aptuveni 
1 miljarda EUR apmērā tika saņemts no maksām un iesaistīto valstu tiešajām 
iemaksām. 4. attēlā ir redzams aģentūru sadalījums atkarībā no tā, cik lielu 
finansējumu tās saņēmušas no ES budžeta.  

126,8 mljrd. EUR
ES vispārējais budžets

Komisijas budžets, 
ko izpilda 

izpildaģentūras

ES budžeta 
finansējums 

aģentūrām, ietverot 
izpildaģentūru

personāla un 
administratīvās 

izmaksas

6,8 mljrd. EUR 6,6 mljrd.
EUR

2,5 mljrd. EUR

Maksas un 
citas 
iemaksas

VNV budžets 
kopā

1,0 mljrd. EUR
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4. attēls. Aģentūru izkārtojums atkarībā no saņemtā ES budžeta 
finansējuma 

 

Avots: Aģentūras; ERP apkopojums. 
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14 Līdzekļi no ES vispārējā budžeta 2,5 miljardu EUR apmērā tiek piešķirti saskaņā ar 
DFS5 kategorijām, kā atspoguļots 5. attēlā. 2017. gadā budžets visvairāk palielinājās 
GSA un EIT, ko finansē no DFS 1.a apakškategorijas “Konkurētspēja izaugsmei un 
nodarbinātībai”, un Frontex, EMA un EASO, ko finansē no 3. kategorijas “Drošība un 
pilsonība”. 

5. attēls. Aģentūru finansējums atbilstoši ES vispārējā budžeta 
DFS kategorijām 

 

Atskaitot VNV, CdT, EUIPO un CPVO. 

Avots: ES daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam un aģentūru 2017. gada budžets; 
ERP apkopojums. 

15 2017. gada beigās aģentūrās strādāja aptuveni 11 000 darbinieku6 (2016. gadā – 
10 300) jeb apmēram viena sestā daļa no ES iestāžu un aģentūru nodarbināto 
kopskaita. Darbinieku kopskaita sadalījums pa aģentūrām ir attēlots 6. attēlā. 

                                                      
5 ES Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam. 

6 Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti. 

DFS 2. kategorija DFS 4. kategorija DFS 5. kategorija

DFS 1.a apakškategorija

Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi Globālā Eiropa Administrācija

Konkurētspēja izaugsmei 
un nodarbinātībai

Drošība un 
pilsonība

DFS 3. kategorija

1568 miljoni EUR 846 miljoni EUR
ACER
BEREC

Cedefop
EACEA
EASA

EASME
EBI

ECHA
EAAPI

EIT
EMSA
ENISA
ERA

ERCEA
EVTI

EU-OSHA
Eurofound

GSA
INEA
REA

CEPOL
Chafea
EASO
ECDC
EFSA
EIGE
EMA

EMCDDA
eu-LISA
Eurojust
Eiropols

FRA
Frontex

87 miljoni EUR
EVA
EFCA

20 miljoni EUR
ETF

0,1 miljons EUR
Euratom

Kopā: 2521,1 miljons EUR 
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6. attēls. Darbinieku skaits katrā aģentūrā 2017. gada beigās 

 

Avots: Aģentūras; ERP apkopojums. 
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Ko mēs konstatējām 

Par visu aģentūru pārskatu ticamību sniegti atzinumi bez 
iebildēm 

16 Mēs sniedzām revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par visu 
aģentūru (41 aģentūras) pārskatiem. Uzskatām, ka šie pārskati visos būtiskajos 
aspektos patiesi atspoguļo aģentūru finanšu stāvokli 2017. gada 31. decembrī, kā arī 
darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā slēgtajā gadā, kā to nosaka 
piemērojamie finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības 
noteikumi7.  

Apstākļu akcentējuma punkti ir būtiski svarīgi pārskatu 
izprašanai 

17 Attiecībā uz EASO mēs vērsām uzmanību uz to, ka kritiskais cilvēkresursu stāvoklis 
Birojā ir strauji pasliktinājies. Birojam pašlaik nav tādas administratīvās kapacitātes, lai 
aizpildītu tik lielu brīvo amata vietu skaitu. Kopumā cilvēkresursu stāvoklis rada 
ievērojamu risku Biroja darbības turpināšanai pašreizējā apmērā. 

18 Attiecībā uz VNV mēs uzsvērām, ka iemaksas vienotajā noregulējuma fondā 
aprēķina, pamatojoties uz informāciju, ko kredītiestādes sniedz VNV ar valstu 
noregulējuma iestāžu starpniecību. Tomēr vienotā noregulējuma mehānisma regulā 
nav noteikta visaptveroša un konsekventa kontroles sistēma, kas nodrošinātu šīs 
informācijas ticamību. Turklāt mēs atzīmējām, ka tiesiskajā regulējumā noteiktā 
iemaksu aprēķināšanas metodoloģija ir ļoti sarežģīta un tāpēc rada neprecizitātes risku. 
Konfidencialitātes apsvērumu dēļ VNV nevar izsniegt kredītiestāžu piegādātos datus, 
kas izmantoti, lai aprēķinātu iemaksas minētajā fondā, un tas samazina pārredzamību. 

19 Attiecībā uz ECHA Palāta uzsver, ka Aģentūra daļēji sevi finansē pati un saņem 
maksu no katra uzņēmuma, kas lūdz reģistrēt ķīmiskās vielas saskaņā ar REACH 
regulu8. Aģentūra aprēķina maksas un izsniedz par tām rēķinus, pamatojoties uz 
informāciju, ko tā saņem no uzņēmumiem, kuri iesniedz pieteikumu. Aģentūras 

                                                      
7 Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem. 

8 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, 
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.). 
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veiktajās ex post pārbaudēs tika konstatēta vajadzība ievērojami koriģēt maksas, taču 
2017. gada beigās korekciju kopsumma nebija zināma. 

20 Attiecībā uz GSA mēs atzīmējām, ka publiskā iepirkuma procedūras iznākumu 
saistībā ar vienu no aģentūras galvenajiem līgumiem (pamatlīgums par 
1,5 miljardiem EUR) viens no pretendentiem apstrīdēja.  

21 Saistībā ar divām Londonā izvietotām aģentūrām, EMA un EBI, mēs norādījām, ka 
2019. gadā tās pārcelsies no Apvienotās Karalistes un ka to pārskati un to skaidrojumi 
tika sagatavoti, izmantojot to parakstīšanas dienā pieejamo informāciju. Mēs minējām 
arī sekas, ko izraisīs pašlaik Londonā spēkā esošie nomas līgumi un iespējama 
ieņēmumu samazināšanās pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES. 

22 Attiecībā uz Chafea mēs ziņojām par trūkumiem grāmatvedībā. 

Par aģentūru pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un 
pareizību ir sniegti atzinumi bez iebildēm 

23 Mēs sniedzām revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par visu 
aģentūru 2017. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtoto ieņēmumu 
likumību un pareizību. Uzskatām, ka ieņēmumi visos būtiskajos aspektos bija likumīgi 
un pareizi. 

 Par aģentūru pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un 
pareizību ir sniegti atzinumi bez iebildēm, izņēmums ir EASO 

24 Mēs sniedzām revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par 
40 aģentūru 2017. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtoto maksājumu 
likumību un pareizību. Uzskatām, ka maksājumi visos būtiskajos aspektos bija likumīgi 
un pareizi. 

25 Attiecībā uz EASO mēs sniedzām negatīvu atzinumu, jo maksājumi būtiski un 
sistemātiski neatbilst Biroja Finanšu noteikumiem un citiem piemērojamiem 
noteikumiem un normām, galvenokārt saistībā ar publiskā iepirkuma un darbā 
pieņemšanas procedūru pakārtotajiem maksājumiem. Neatbilstību sistemātiskais 
raksturs liecina par nepiemērotu iekšējās kontroles sistēmu. Kopējā kļūda, ko veido 
prasībām neatbilstošie maksājumi, ir vismaz 7,7 miljoni EUR jeb 10,3 % no Biroja 
kopējiem maksājumiem, kuri veikti 2017. gadā. 
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Punktos, kuros izklāstīti citi apstākļi, ir apskatīti katrai aģentūrai 
svarīgi jautājumi 

26 Attiecībā uz EIT mēs konstatējām, ka sākotnējās dotāciju izmaksu atlīdzināšanas 
likmes zināšanu un inovāciju centros (ZIK) attiecināmības perioda beigās bija 
palielinātas, bet tas ir pretrunā ar mērķi mazināt ZIK atkarību no EIT finansējuma. 
Turklāt divu ZIK uzņēmējdarbības plānos ar atpakaļejošu spēku tika pievienotas dažas 
jaunas darbības. Attiecībā uz vienu ZIK tas nozīmēja būtiskas izmaiņas sākotnējā 
līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas lēmumā. Būtiskas izmaiņas var ietekmēt vienlīdzīgu 
attieksmi pret ZIK un neatbilst Finanšu regulas noteikumiem. 

27 Saistībā ar Frontex mēs regulāri kopš 2014. gada esam ziņojuši par to, ka 
sadarbībā iesaistīto valstu atlīdzināšanai iesniegto izdevumu pamatojošie dokumenti 
bieži vien nav pietiekami. Tas apstiprinājās arī šā gada revīzijā. 

28 Saistībā ar EBI, EAAPI un EVTI mēs vērsām uzmanību uz faktu, ka to budžets tiek 
finansēts daļēji no Eiropas Savienības līdzekļiem un daļēji – no ES dalībvalstu 
uzraudzības iestāžu un/vai uzraudzīto struktūru tiešajām iemaksām. Iespējams, ka šo 
iestāžu ieņēmumi nākotnē samazināsies tāpēc, ka AK ir pieņēmusi lēmumu izstāties no 
Eiropas Savienības. 

29 Attiecībā uz GSA mēs ziņojām, ka tās pārziņā ir AK teritorijā izvietotais Galileo 
drošības uzraudzības centrs (GSMC) un Galileo zemes stacijas, un var rasties vajadzība 
tos pārvietot. 

30 Attiecībā uz CdT mēs norādījām uz faktu, ka vairākas aģentūras arvien plašāk 
izmanto savu tulkotāju pakalpojumus vai citus alternatīvus risinājumus, un tas nozīmē, 
ka CdT kapacitāte netiek maksimāli izmantota. Turklāt Eiropas līmenī ir vērojama 
dublēšanās attiecībā uz tulkošanas sistēmu izstrādi un darbības izmaksām. 

31 2016. gada decembrī BEREC birojs pasūtīja tulkojumus ES iestāžu Tulkošanas 
centram saistībā ar četriem vakanču paziņojumiem, lai izveidotu darbinieku rezerves 
sarakstu, kaut arī visas budžeta lēmējiestādes apstiprinātās amata vietas bija 
aizpildītas. Mēs uzskatām, ka 2016. gada decembra tulkojuma pieprasījumam nav 
pamata. Attiecīgais maksājums, ko veica 2017. gada martā, veidoja 2,5 % no 
BEREC biroja 2017. gada budžeta. 
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7. attēls. 2014.–2017. gada revīzijas atzinumi par aģentūru pārskatiem 
un darījumiem 

 

Avots: ERP 

Mūsu apsvērumi norāda uz turpmākiem uzlabojumiem  

32 Mēs formulējām 145 apsvērumus, kas attiecas uz 37 aģentūrām, lai akcentētu 
svarīgus jautājumus un norādītu uz iespējamajiem uzlabojumiem. Šie apsvērumi ir 
apkopoti turpmāk tekstā. Lielākā daļa šo apsvērumu attiecas uz pareizu finanšu vadību. 

Virzība uz arvien saskaņotāku IT vidi 

33 Aģentūru pamatdarbību spektrs ir ļoti plašs, un tas prasa pienācīgus un atsevišķos 
gadījumos īpaši pielāgotus IT risinājumus. Kaut arī aģentūras ar ļoti labiem 
panākumiem ir sākušas izmantot līdzīgas budžeta pārvaldības un grāmatvedības 
sistēmas, kā ziņojām ES aģentūru 2016. gada revīziju īsajā aprakstā, IT risinājumu 
daudzveidība joprojām pastāv citās pamatjomās.  

 

EASO

EASO

EIT

Frontex

maksājumi

ieņēmumi

pārskati

maksājumi

ieņēmumi

pārskati

darījumi

pārskati

darījumi

pārskati

0 41
Aģentūru skaits

Atzinums bez iebildēm Atzinums ar iebildēm Negatīvs atzinums
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34 2017. gadā ir panākts labs progress saistībā ar IT rīkiem cilvēkresursu 
pārvaldībā: 20 aģentūras parakstīja vienošanos ar Komisiju par tās lietotnes Sysper II 
izmantošanu, un tas veicinās IT vides saskaņošanu šajā jomā. Ir plānots, ka lielākā daļa 
aģentūru šo Komisijas rīku sāks izmantot 2019. gada 1. janvārī. 

8. attēls. Kopējā cilvēkresursu pārvaldības rīka Sysper II ieviešana 
aģentūrās 

 

Avots: ERP, pamatojoties uz aģentūru sniegto informāciju. 

35 Aģentūras ir sākušas ieviest e-iepirkumu. Visas aģentūras publicē uzaicinājumus 
uz konkursu elektroniski, izmantojot Eiropas publiskā iepirkuma vietni TED (Tenders 
Electronic Daily). Turklāt Komisija 2010. gadā ieviesa rīkus elektroniskai rēķinu 
sagatavošanai (e-rēķini), 2011. gadā – ar līgumu paziņojumiem saistīto dokumentu 
elektroniskai publicēšanai ES Oficiālajā Vēstnesī (e-iepirkums) un 2015. gadā – 
elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai (e-iesniegšana). Līdz 2017. gada beigām lielākā 
daļa aģentūru atsevišķām procedūrām bija ieviesušas e-rēķinus un e-iepirkumu, bet 
nebija ieviesušas e-iesniegšanu. 

9. attēls. E-iepirkuma rīku ieviešana aģentūrās 

 

Avots: ERP, pamatojoties uz aģentūru sniegto informāciju. 

parakstījušās 
uz SYSPER II

neizmanto 
SYSPER II

izmanto 
SYSPER II 88

1333
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e-iepirkums
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e-rēķini
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16
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IT konsultāciju pakalpojumu pārvaldība un projektu vadība uzlabojas 
EMA un eu-LISA 

36 Iepriekšējā gadā veicot revīziju, mēs pārbaudījām, kā EMA pārvaldīja konsultāciju 
pakalpojumus. 2017. gadā Aģentūra īstenoja vairākus pasākumus stāvokļa uzlabošanai. 
Tomēr ir vajadzīgs laiks, lai samazinātu Aģentūras kritisko atkarību no konsultāciju 
firmām, un veikto pasākumu ietekmi būs iespējams novērtēt tikai pēc gadiem. 

37 Ņemot vērā eu-LISA darbību raksturu, tā izmanto konsultāciju pakalpojumus 
galvenokārt saistībā ar saviem IT projektiem. IT projektu izstrādei un īstenošanai 
Aģentūra izmanto ārpakalpojumu modeli, aptuveni 90 % attiecīgo darbu uzticot trim 
līgumslēdzējiem. Kaut arī visi IT projekti pieder Aģentūrai un ir tās kontrolē, šāds 
modelis, kas tik lielā mērā paredz ārēji izstrādāt un attīstīt tik sensitīvas IT sistēmas, 
rada ievērojamu risku pārāk paļauties uz līgumslēdzējiem un kļūt no tiem atkarīgiem. 

Sistemātiska neatbilstība darbā pieņemšanas un iepirkuma noteikumiem 
EASO 

38 Attiecībā uz EASO mēs akcentējām lielus riskus, kas saistīti ar Biroja darbībām un 
problēmām, ko izraisa migrācijas krīze. Šie riski netika mazināti ar stabilu pārvaldības 
struktūru un efektīviem kontroles mehānismiem, tāpēc daudzos gadījumos radās 
būtiska neatbilstība tiesiskajam regulējumam, jo īpaši attiecībā uz darbā pieņemšanas 
un iepirkuma procedūrām. Konstatētās neatbilstības ietekmē konkurences, 
pārredzamības, vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principus. 

Iepirkumu pārvaldībā joprojām vērojamas nepilnības 

39 Publiskā iepirkuma pakārtotais mērķis ir nodrošināt konkurenci starp ekonomisko 
procesu dalībniekiem un panākt ekonomiski izdevīgāko iepirkumu pārredzamā, 
objektīvā un konsekventā veidā, pamatojoties uz piemērojamo tiesisko regulējumu. 
14 aģentūrās (BEREC birojā, CEPOL, Chafea, eu-LISA, EASO, EBI, EVA, EFSA, EIGE, 
EUIPO, ERA, EASA, FRA un VNV) mēs konstatējām trūkumus publiskajā iepirkumā, 
galvenokārt saistībā ar pakalpojumu iepirkumiem, un tas apdraudēja līdzekļu atdevi. 

Lielākā daļa aģentūru analizēja Brexit ietekmi 

40 Apvienotā Karaliste (AK) 2017. gada 29. martā paziņoja Eiropadomei lēmumu 
izstāties no Eiropas Savienības (Brexit). Atšķirībā no lielākās daļas citu aģentūru piecas 
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(ACER, BEREC birojs, CEPOL, ENISA, EU-OSHA) neveica visaptverošu analīzi par Brexit 
iespējamo ietekmi uz to organizāciju, darbībām un pārskatiem. 

Paziņojumus par vakancēm varētu publicēt EPSO vietnē 

41 Lielākā daļa aģentūru (ACER, Cedefop, CEPOL, Chafea, EASA, EBI, ECHA, EVA, 
EIGE, EAAPI, EIT, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, EVTI, eu-LISA, Eurojust, Eiropols, 
Frontex, GSA un VNV) publicē paziņojumus par vakancēm savā tīmekļa vietnē un 
sociālajos medijos, bet ļoti reti – Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) vietnē. 
Publicēšana EPSO tīmekļa vietnē uzlabotu pārredzamību un publicitāti. Galvenais 
aģentūru minētais iemesls ir tas, ka EPSO pieņem publicēšanai tikai tādus paziņojumus 
par vakancēm, kas iesniegti visās oficiālajās ES valodās, taču tas saistīts ar lielām 
tulkošanas izmaksām. 

Mazāk apsvērumu par maksājumu likumību un pareizību 

42 Apsvērumu skaits attiecībā uz maksājumu likumību un pareizību ir sarucis līdz 
astoņiem (2016. gadā – 11), un tas nozīmē, ka aģentūras ir turpinājušas ieguldīt pūles, 
lai ievērotu tiesisko regulējumu, īpaši Finanšu regulas un Civildienesta noteikumu 
prasības. Pieci apsvērumi atkal attiecās uz trūkumiem iepirkuma procedūrās (EASO, 
EASA, EIGE un Frontex), bet trīs apsvērumi – uz darbā pieņemšanas procedūrām 
(EASO, Cedefop un Frontex). 

Budžeta pārvaldība liecina par uzlabojumiem  

43 Saskaņā ar Finanšu regulu budžeta apropriācijas, kas piešķirtas konkrētam gadam, 
var pārnest uz nākamo gadu, ja ir ievēroti zināmi nosacījumi. Finanšu regulā nav 
noteikta šādu pārnesumu maksimālā summa, tomēr, ja summas ir pārāk lielas, tas var 
norādīt uz kavējumiem darbības programmu vai iepirkuma plānu īstenošanā un var arī 
būt pretrunā budžeta gada pārskata principam. 2017. gadā mēs ziņojām tikai par trīs 
gadījumiem (2016. gadā – 28), kas saistīti ar lieliem pārnesumiem aģentūrās. Šis 
samazinājums 2017. gadā veidojās ne vien tāpēc, ka aģentūras ir vairāk un 
pārredzamāk skaidrojušas un pamatojušas pārnesumus, bet arī tāpēc, ka 2017. gadā 
esam mainījuši pieeju ziņojumu sagatavošanā. Sākot ar 2017. gadu, mēs ziņojam par 
pārnesumiem tikai tad, ja uzskatām, ka tie nav pietiekami pamatoti. 

44 Turklāt mēs ziņojām par budžeta apropriācijām, kas pārnestas no iepriekšējiem 
gadiem un anulētas divās aģentūrās (Frontex, EUIPO). Tas norāda uz pārāk augsti 
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novērtētām budžeta vajadzībām, konkrēti, dalībvalstu valsts pārvaldes iestādēs un 
citās sadarbībā iesaistītajās valstīs. 

Grāmatvedības vidi iespējams vēl vairāk pilnveidot 

45 Šogad veicot revīziju, mēs caurskatījām arī aģentūru grāmatvedības vidi, kas ir 
svarīgs elements ticamu pārskatu sagatavošanai. Saskaņā ar Finanšu regulu katrai 
aģentūrai ir savs grāmatvedis, tādējādi 37 grāmatveži pārzina 2 % Eiropas Savienības 
budžeta. Lai kāpinātu lietderību, 2012. gadā Komisijas grāmatvedis aicināja aģentūras 
deleģēt viņam grāmatvedības funkciju saskaņā ar noslēgtu līgumu. Līdz 2017. gada 
beigām tikai četras aģentūras bija pieņēmušas šo kārtību. 

46 Grāmatveža hierarhiskā pakļautība aģentūrā var ietekmēt viņa neatkarību. 
Konkrēti, grāmatvedim jābūt neatkarīgam no jebkura darbinieka, kuram ir deleģētas 
vai pastarpināti deleģētas tiesības atļaut saistību uzņemšanos vai veikt maksājumus. 
Uzskatām, ka grāmatveža neatkarība ir jāpastiprina un viņam ir jābūt tiešā Aģentūras 
direktora (administratīvā) un Valdes (funkcionālā) pakļautībā. Šis apsvērums ir iekļauts 
ziņojumos par 13 aģentūrām(CdT, EACEA, EASA, EASME, EVA, EFSA, EAAPI, EMA, 
EMCDDA, ERA, EU-OSHA, Eurofound, FRA). 

47 Saskaņā ar Finanšu regulas prasībām grāmatveža pienākums ir apstiprināt 
aģentūras grāmatvedības sistēmu uzticamu darbību (apstiprināšana). Lielākajā daļā 
aģentūru grāmatvedības sistēmu apstiprināšana ir atjaunināta, taču mēs konstatējām, 
ka septiņās aģentūrās (ACER, BEREC birojā, CEPOL, EASME, EIT, EMA, GSA), kuru 
grāmatvedības sistēmā tika izdarītas nopietnas izmaiņas, tās ir pēc iespējas drīz no 
jauna jāapstiprina. 
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10. attēls. Aģentūru grāmatvežu neatkarība un nokavēta grāmatvedības 
sistēmas atkārtota apstiprināšana 

  

Avots: ERP, pamatojoties uz aģentūru sniegto informāciju. 

Dažās aģentūrās mēs konstatējām iekšējās kontroles trūkumus 

48 Daži trūkumi iekšējās kontroles standartu īstenošanā attiecībā uz darbības 
nepārtrauktības plānu bija vērojami trijās aģentūrās (ACER, EIT, Frontex). Šie trūkumi 
varētu radīt ievērojamu darbības nepārtrauktības risku, piemēram, nopietnu 
katastrofu gadījumā, jo dati var tikt neatgriezeniski zaudēti. 

Mēs ziņojam OLAF par gadījumiem, kuros ir aizdomas par krāpšanu 

49 2017. gadā, revidējot aptuveni 1000 darījumus un 150 iepirkuma procedūras 
aģentūru ticības deklarāciju vajadzībām, mēs atklājām trīs gadījumus, kad radās 
aizdomas par krāpšanu, un tos paziņojām OLAF. Aizdomas par krāpšanu attiecās uz 
gadījumiem, kad tika pārkāpti iepirkuma noteikumi. OLAF var veikt vajadzīgo 
izmeklēšanu un turpmākus pasākumus, vajadzības gadījumā sadarbībā ar dalībvalsts 
tiesu iestādēm. 

7

34

Grāmatvedības sistēmas atkārtota
apstiprināšana nokavēta
Grāmatvedības sistēmas apstiprināšana vēl ir
spēkā

13

28

Grāmatveža neatkarība nav pietiekama

Grāmatveža neatkarība ir pietiekama
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Mēs sniedzam informāciju par Komisijas iekšējās revīzijas dienestu (IRD) 
un ārējā novērtējuma ziņojumiem 

50 Informācijas nolūkā mēs skatījām arī IRD sagatavotos revīzijas ziņojumus un pēc 
Komisijas pasūtījuma sagatavotos ārējā novērtējuma ziņojumus. 2017. gadā bija 
26 iekšējā revīzijas dienesta ziņojumi un deviņos gadījumos tika veikts aģentūras ārējs 
novērtējums. Mēs nepārbaudījām šajā darbā izmantotos revīzijas un novērtēšanas 
procesus. 

Aģentūras seko, kā tiek īstenoti iepriekšējos gados formulētie revīzijas 
konstatējumi 

51 Attiecīgā gadījumā mēs ziņojām par situāciju saistībā ar pēcpasākumiem, ko 
aģentūras veikušas, reaģējot uz iepriekšējo gadu apsvērumiem. 11. attēlā ir 
atspoguļots, ka saistībā ar 170 apsvērumiem, kas bija formulēti 2016. gada beigās, 
lielākajā daļā gadījumu koriģējošie pasākumi bija pabeigti vai turpinājās. No 
13 apsvērumiem, kuru īstenošana vēl nav pabeigta, trijos gadījumos to pabeigšanai 
nepieciešamie koriģējošie pasākumi ir ārpus aģentūras kontroles. 

11. attēls. Aģentūru centieni iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
īstenošanā 

 

Avots: ERP. 

13

75

32

50

Ieviešana nav sākta Ieviešana ir sākta Ieviests Nav piemērojams
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Revīzijas rezultāti, kas apkopoti citos 
ziņojumos, kuri attiecas uz aģentūrām 
un kurus Palāta publicējusi 2017. gadā 

ERP ātrais stāvokļa apraksts par to, kā īstenots darbinieku 
skaita samazinājums par 5 % 

52 Palāta 2017. gadā publicēja ātro stāvokļa aprakstu9 par to, kā Eiropas Savienības 
iestādes un aģentūras īstenoja apņemšanos 2013.–2017. gadā (aģentūrās – 2014.–
2018. gadā) par 5 % samazināt darbinieku skaitu štatu sarakstā. Mēs secinām, ka 5 % 
samazinājums ir ieviests, lai gan ar nelielu kavēšanos. Decentralizētās aģentūras, kas 
veic tradicionālus uzdevumus, samazināja darbinieku skaitu par 8,9 %, taču dažās 
decentralizētajās aģentūrās un izpildaģentūrās darbinieku skaits palielinājās par 
attiecīgi 19,9 % un 42,9 %, lai varētu tikt galā ar tām uzticētajiem jaunajiem 
uzdevumiem un atbildības jomām. 12. attēlā ir atspoguļots, kādu procentuālo iespaidu 
uz amata vietu skaitu atstāja izmaiņas visu iestāžu, struktūru un aģentūru štatu 
sarakstā. 

                                                      
9 Ātrais stāvokļa apraksts par to, kā īstenots darbinieku skaita samazinājums par 5 %, publicēts 

2017. gada 21. decembrī. 
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12. attēls. Amata vietu skaita izmaiņu analīze par laikposmu no 
2012. gada līdz 2017. gadam (procentos) 

 

Avots: ERP. 

ERP īpašais ziņojums par VNV  

53 Vienotā noregulējuma valde (VNV) atrodas Briselē, un tās izveide 2014. gadā bija 
daļa no politikas risinājuma cīņai pret finanšu krīzi. VNV pamatuzdevums ir tās 
atbildības jomā esošu banku noregulējums, ja tās kļūst maksātnespējīgas. 2017. gada 
janvārī VNV atbildības jomā bija 139 bankas (2018. gada janvārī –127), tostarp 
130 banku grupas10. 

54 Īpašā revīzijā11 mēs skatījām, vai VNV rīcībā ir viss vajadzīgais, lai efektīvi īstenotu 
banku noregulējumu, analizējām, cik kvalitatīvi VNV plāno atsevišķu banku 
noregulējumu, un vai VNV ir atbilstīgi izveidota, lai ievērotu tiesību aktos noteikto 

                                                      
10 2018. gada 1. janvārī šis skaitlis bija samazinājies līdz 127 bankām un 119 banku grupām. 

11 Īpašais ziņojums Nr. 23/2017 “Vienotā noregulējuma valde: ir sākts darbs pie sarežģītā banku 
savienības uzdevuma, tomēr vēl ļoti daudz jāpaveic”, publicēts 2017. gada 19. decembrī. 

Eiropas Parlaments (bez politiskajām grupām)

Eiropadome un Padome

Eiropas Komisija

Tiesa

Revīzijas palāta

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Reģionu komiteja

Eiropas Ombuds

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Eiropas Ārējās darbības dienests

ES IESTĀDES KOPĀ

Decentralizētās aģentūras (“optimālas attīstības gaita”)

Decentralizētās aģentūras (“jauni uzdevumi”/“darbības sākšana”)

Izpildaģentūras

ES IESTĀDES UN AĢENTŪRAS KOPĀ

ES iestādes un 
struktūras ar 

amata vietu skaitu

> 1000 amata vietu

no 100 līdz 1000 amata vietām

< 100 amata vietu

starpsummas un kopā
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sistēmu attiecībā uz noregulējuma plānošanu, kā arī to, vai tās rīcībā ir pietiekami 
cilvēkresursi tai uzticēto uzdevumu veikšanai. 

55 Mēs konstatējām nepilnības visās šajās jomās, tomēr VNV kā pilnīgi jaunas 
struktūras izveide bija ļoti grūts uzdevums un jebkuras nepilnības jāskata šajā 
kontekstā. Mēs sniedzām vairākus ieteikumus, kas saistīti ar noregulējuma plānu 
sagatavošanu un VNV noteikumu un norādījumu sagatavošanas pabeigšanu, kā arī 
ierosinājām uzlabot nodrošinājumu ar darbiniekiem un cilvēkresursu vadības 
procedūras. 

ERP īpašais gada ziņojums par iespējamām saistībām, kas 
radušās VNV, kad tā veica tai uzticētos uzdevumus 

56 Vienotā noregulējuma mehānisma regulā12 ir noteikts, ka Palātai jāizstrādā 
ziņojums par jebkādām iespējamām saistībām, kas izriet no šajā regulā paredzēto VNV, 
Padomes un Komisijas uzdevumu īstenošanas. 2016. gada 31. decembrī Vienotās 
noregulējuma valdes saistības bija 842 miljoni EUR, ko veidoja ex ante iemaksas, un 
2017. gada 30. septembrī tās bija pieaugušas līdz 1420 miljoniem EUR. 2016. gadā 
VNV nebija uzsākusi nevienu bankas noregulējumu, tāpēc nebija jāuzrāda nekādas 
iespējamās saistības, kas attiecas uz 2016. finanšu gada noregulējuma lēmumiem. 
Tomēr saistībā ar noregulējuma lēmumu, kas attiecībā uz Spānijas Tautas banku 
(Banco Populare Español S.A.) tika pieņemts 2017. gada jūnijā, līdz 2017. gada 
oktobrim Eiropas Savienības Tiesas Vispārējā tiesā pret VNV bija iesniegti 
90 tiesvedības gadījumi un VNV Pārsūdzību izskatīšanas grupai bija iesniegtas 
46 apelācijas, kad tika publicēts mūsu 2016. gada ziņojums par iespējamām saistībām, 
kas izriet no Vienotā noregulējuma valdei uzticēto uzdevumu īstenošanas. Komisijai un 
Padomei tika paziņots par 26 tiesvedības gadījumiem, kas iesniegti Eiropas Savienības 
Tiesas Vispārējā tiesā saistībā ar šo pašu noregulējuma lēmumu. Attiecīgās iespējamās 
saistības aplūkosim mūsu revīzijā un ziņojumā par 2017. finanšu gadu. 

Citi ERP īpašie ziņojumi, kas attiecas arī uz vienu vai vairākām 
aģentūrām  

57 Līdztekus revīzijas ziņojumiem par aģentūrām 2017. gadā mēs publicējām arī 
vairākus īpašos ziņojumus par to, kā tiek īstenoti ES politikas virzieni, un tajos bija 
atsauces arī uz dažām aģentūrām (sk. 13. attēlu). 

                                                      
12 Vienotā noregulējuma mehānisma regula, 92. panta 4. punkts. 
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13. attēls. Citi ERP īpašie revīzijas ziņojumi, kas attiecas uz aģentūrām 

 

Avots: ERP. 

  

DFS 1. kategorija DFS 2. kategorija

DFS 3. kategorija

ERA
INEA

Eurofound

Eiropols
Frontex

EASO
Eiropols
Frontex

FRA

EASA

VNV

ACER
EVA

KONKURĒTSPĒJA IZAUGSMEI 
UN NODARBINĀTĪBAI 

ILGTSPĒJĪGA IZAUGSME DABAS 
RESURSI

DROŠĪBA UN PILSONĪBA PAŠFINANSĒŠANĀS

Īpašais ziņojums 
Nr. 18/2017
“Eiropas vienotā gaisa 
telpa: kultūra ir mainījusies, 
bet vienotas gaisa telpas nav”

Īpašais ziņojums Nr. 13/2017
“Vienota Eiropas Dzelzceļa 
satiksmes vadības sistēma: 
vai politiskā izvēle reiz kļūs 
par realitāti?”

Īpašais ziņojums Nr. 5/2017
“Jauniešu bezdarbs: vai ES 
politikas virzieniem ir bijusi 
nozīme?”

Vispārējā stāvokļa apskats
“ES rīcība enerģētikas 
un klimata pārmaiņu 
jomā”

Īpašie ziņojumi:

Nr. 12/2017
“Dzeramā ūdens direktīvas 
īstenošana: ūdens kvalitāte un 
pieejamība Bulgārijā, Ungārijā un 
Rumānijā ir uzlabojusies, bet 
joprojām ir vajadzīgi lieli 
ieguldījumi”
Nr. 1/2017
“Natura 2000 tīkla pilna 
potenciāla īstenošanai jāiegulda 
vairāk darba”
Nr. 34/2017
“Cīņa pret pārtikas izšķērdēšanu: 
iespēja Eiropas Savienībai uzlabot 
pārtikas apgādes ķēdes resursu 
efektivitāti”

Īpašais ziņojums Nr. 8/2017
“ES zivsaimniecības 
kontrole: jādara vairāk”

Īpašais ziņojums Nr. 23/2017
“Vienotā noregulējuma valde: ir sākts darbs 
pie sarežģītā banku savienības uzdevuma, 
tomēr vēl ļoti daudz jāpaveic”
Īpašais gada ziņojums
“Ziņojums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
806/2014 92. panta 4. punktu par 
jebkādām iespējamām saistībām (Vienotā 
noregulējuma valdes, Padomes, Komisijas 
vai citām saistībām), kas izriet no šajā 
regulā paredzēto Vienotā noregulējuma 
valdes, Padomes un Komisijas uzdevumu 
īstenošanas 2016. finanšu gadā”

Īpašais ziņojums Nr. 9/2017
“ES atbalsts cīņai pret cilvēku 
tirdzniecību Dienvidāzijā un 
Dienvidaustrumāzijā”

Īpašais ziņojums Nr. 6/2017
“ES reakcija uz bēgļu krīzi: 
karsto punktu pieeja”

2017 
ERP īpašie 

ziņojumi un 
apskati, kas 
attiecas uz 
aģentūrām

EVA

EFCA



27 

 

Akronīmu saraksts, ko izmanto 
ES aģentūrām un citām struktūrām 

Akronīms Pilns nosaukums Atrašanās vieta  
ACER Energoregulatoru sadarbības 

aģentūra 
Ļubļana, Slovēnija 

BEREC birojs Eiropas Elektronisko komunikāciju 
regulatoru iestādes birojs 

Rīga, Latvija 

CdT Eiropas Savienības iestāžu 
Tulkošanas centrs 

Luksemburga, 
Luksemburga 

Cedefop Eiropas Profesionālās izglītības 
attīstības centrs 

Saloniki, Grieķija 

CEPOL Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības 
apmācības aģentūra 

Budapešta, Ungārija 

Chafea Patērētāju, veselības, 
lauksaimniecības un pārtikas 
izpildaģentūra 

Luksemburga, 
Luksemburga 

CPVO Kopienas Augu šķirņu birojs Anžē, Francija 
EAAPI Eiropas Apdrošināšanas un aroda 

pensiju iestāde 
Frankfurte, Vācija 

EACEA Izglītības, audiovizuālās jomas un 
kultūras izpildaģentūra 

Brisele, Beļģija 

EASA Eiropas Aviācijas drošības aģentūra Ķelne, Vācija 
EASME Mazo un vidējo uzņēmumu 

izpildaģentūra 
Brisele, Beļģija 

EASO Eiropas Patvēruma atbalsta birojs Valeta, Malta 
EBI Eiropas Banku iestāde Londona, Apvienotā 

Karaliste 
ECDC Eiropas Slimību profilakses un 

kontroles centrs 
Stokholma, Zviedrija 

ECHA Eiropas Ķimikāliju aģentūra Helsinki, Somija 
EFCA Eiropas Zivsaimniecības kontroles 

aģentūra 
Bigo, Spānija 

EFSA Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde Parma, Itālija 
EIGE Eiropas Dzimumu līdztiesības 

institūts 
Viļņa, Lietuva 

Eiropols Eiropas Savienības Aģentūra 
tiesībaizsardzības sadarbībai 

Hāga, Nīderlande 

EIT Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūts 

Budapešta, Ungārija 
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EMA Eiropas Zāļu aģentūra Londona, Apvienotā 
Karaliste 

EMCDDA Eiropas Narkotiku un narkomānijas 
uzraudzības centrs  

Lisabona, Portugāle 

EMSA Eiropas Jūras drošības aģentūra Lisabona, Portugāle 
ENISA Eiropas Savienības Tīklu un 

informācijas drošības aģentūra 
Hērakleja, Grieķija 

ERA Eiropas Savienības Dzelzceļu 
aģentūra 

Valensjēna, Francija 

ERCEA Eiropas Pētniecības padomes 
izpildaģentūra 

Brisele, Beļģija 

ETF Eiropas Izglītības fonds Turīna, Itālija 
EUIPO Eiropas Savienības Intelektuālā 

īpašuma birojs 
Alikante, Spānija 

eu-LISA Eiropas Aģentūra lielapjoma 
IT sistēmu darbības pārvaldībai 
brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpā 

Tallina, Igaunija 

EU-OSHA Eiropas Darba drošības un veselības 
aizsardzības aģentūra 

Bilbao, Spānija 

Euratom  Euratom Apgādes aģentūra Luksemburga, 
Luksemburga 

Eurofound Eiropas Dzīves un darba apstākļu 
uzlabošanas fonds 

Dublina, Īrija 

Eurojust Eiropas Savienības Tiesu sadarbības 
vienība 

Hāga, Nīderlande 

EVA Eiropas Vides aģentūra Kopenhāgena, Dānija 
EVTI Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde Parīze, Francija 
FRA Eiropas Savienības Pamattiesību 

aģentūra 
Vīne, Austrija 

Frontex Eiropas Robežu un krasta apsardzes 
aģentūra  

Varšava, Polija 

GSA Eiropas GNSS (Globālās navigācijas 
satelītu sistēmas) aģentūra 

Prāga, Čehijas Republika 

INEA Inovācijas un tīklu izpildaģentūra Brisele, Beļģija 
REA Pētniecības izpildaģentūra Brisele, Beļģija 
VNV Vienotā noregulējuma valde Brisele, Beļģija 
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