
ZIŅOJUMS

par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. gada pārskatiem un Biroja atbilde

(2017/C 417/12)

IEVADS

1. Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (turpmāk tekstā – “Birojs”, arī “EASO”), kurš atrodas Valetā, izveidoja ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 439/2010 (1) ar mērķi stiprināt praktisko sadarbību patvēruma jomā un palīdzēt 
dalībvalstīm pildīt Eiropas līmeņa un starptautiskos pienākumus – aizsargāt cilvēkus, kuriem tas ir vajadzīgs. Kopš 
2015. gada Birojs sniedz atbalstu Grieķijai un Itālijai saistībā ar migrācijas izraisīto krīzi. Eiropas Komisija 2016. gadā 
ierosināja pastiprināt Biroja pilnvaras un ievērojami paplašināt tam uzticētos uzdevumus, lai risinātu strukturālas 
nepilnības, kas rodas, piemērojot ES patvēruma sistēmu (2). Kopš 2016. gada marta Biroja darbinieku vienības karstajos 
punktos strādā arī pie ES un Turcijas nolīguma ieviešanas un palīdz Grieķijas Patvēruma dienestam.

2. Galvenie skaitliskie dati par Biroju ir sniegti tabulā (3).

Tabula

Biroja galvenie skaitliskie dati

2015 2016

Budžets (miljoni EUR) (1) 15,9 53

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2) 93 125

(1) Budžeta skaitļi ir balstīti uz maksājumu apropriācijām.
(2) Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Biroja sniegtie dati.

3. Tabulā ir atspoguļots, ka Biroja uzdevumu ievērojamās paplašināšanās dēļ tā galīgais budžets 2016. gadā vairāk nekā 
trīs reizes pārsniedza iepriekšējā gada budžetu. Turklāt 2016. gadā pieejamo darbinieku skaits pieauga par 34 %, un 
sistēmas un procedūras joprojām tika pielāgotas tam, lai tiktu galā ar jaunajiem apstākļiem.

4. Šis ziņojums ir jāskata kontekstā ar šiem izaicinājumiem, un jāņem vērā, ka starptautiskie revīzijas standarti 
reglamentē Palātas pilnvaras.

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

5. Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Biroja 
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie 
pierādījumi un vadības apliecinājumu analīze.
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(1) OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.
(2) COM(2016) 271 final.
(3) Plašāka informācija par Biroja kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē www.easo.europa.eu.

http://www.easo.europa.eu


ATZINUMS

6. Mēs revidējām:

a) Biroja pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (1) un budžeta izpildes pārskatus (2) par 2016. 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

7. Mēs uzskatām, ka Biroja pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi 
atspoguļo Biroja finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu 
pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar 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

8. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos 
aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Pamatojums atzinumam ar iebildēm

9. Palātai ir būtiski konstatējumi saistībā ar divām no piecām nozīmīgām iepirkuma procedūrām 2016. gadā, par 
kurām bija radušies maksājumi gada laikā, kā izklāstīts 9.1 un 9.2. punktā. Tas norāda, ka Biroja iepirkuma procedūras 
nav pietiekami stingras.

9.1. Palāta revidēja vienu iepirkuma procedūru, kura attiecās uz ceļojumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar 
pakalpojumu pamatlīgumu 4 miljonu EUR vērtībā no 2016. līdz 2020. gadam, un šīs procedūras ietvaros divus no trim 
pretendentiem lūdza iesniegt papildu informāciju saistībā ar vieniem un tiem pašiem atlases kritērijiem. Lai gan neviens 
no abiem neiesniedza prasīto informāciju (to personu dzīvesgājumu, kurām būs jāveic uzdevumi Biroja telpās), šā iemesla 
dēļ tikai vienu izslēdza no procedūras. Otram piešķīra līgumu, kā pamatojumu minot, ka attiecīgo personu dzīvesgājums 
tiks iesniegts pēc līguma piešķiršanas. Tādējādi iepirkuma procedūra neatbilda vienlīdzīgas attieksmes principam, un 
līgums tika piešķirts pretendentam, kurš neatbilda visiem atlases kritērijiem. Tāpēc ne pamatlīgums, ne ar to saistītie 
maksājumi 2016. gadā 920 561 EUR apmērā nav pareizi.

9.2. Birojs 2016. gada februārī tieši piešķīra pamatlīgumu par pagaidu pakalpojumiem Biroja atbalstam migrācijas 
krīzes risināšanā uz 12 mēnešiem par 3,6 miljoniem EUR. To piešķīra vienīgajam iepriekš atlasītajam uzņēmējam, pirms 
tam nepiemērojot nevienu no iepirkuma procedūrām, kas noteiktas ES Finanšu regulā (3). Tāpēc pamatlīguma piešķiršana 
neatbilda attiecīgajiem ES noteikumiem un ar šo līgumu saistītie maksājumi 2016. gadā 592 273 EUR apmērā nav 
pareizi.

10. Summas, uz kurām attiecas 9.1. un 9.2. punktā aprakstītie jautājumi, veido 2,9 % no Biroja kopējiem 2016. gada 
izdevumiem.
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(1) Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, 
kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

(2) Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.) 104. pantā ir noteikts, ka 

procedūras koncesijas līgumu vai publisku līgumu, tostarp pamatlīgumu, slēgšanas tiesību piešķiršanai notiek kādā no šajā pantā 
minētajiem veidiem.



Atzinums ar iebildēm par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

11. Mēs uzskatām, ka, izņemot to jautājumu ietekmi, kas aprakstīti 9. punktā, kur sniegts pamatojums atzinumam ar 
iebildēm, 2016. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un 
pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

12. Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Biroja finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt 
pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem 
pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi 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 to regulējumam. Biroja vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu 
likumību un pareizību.

13. Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Biroja spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, 
kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

14. Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

15. Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Biroja pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka 
tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un 
Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto 
darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr 
tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās 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.

16. Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto 
informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, 
tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar 
pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai 
izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles 
mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu 
izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu 
piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

17. Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam Biroja maksu un citu 
ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanas procedūras.

18. Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un 
pieņemti. Šī pārbaude aptver visas maksājumu kategorijas, izņemot avansa maksājumus to veikšanas stadijā. Avansa 
maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un Birojs pieņem 
attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

19. Sagatavojot šo ziņojumu un ticamības deklarāciju, mēs ņēmām vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas 
darbu saistībā ar Biroja pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas (1) 208. panta 4. punktā.
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(1) Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012.



20. Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam.

KOMENTĀRI PAR DARĪJUMU LIKUMĪBU UN PAREIZĪBU

21. Birojs 2016. gada augustā sāka atklātu procedūru (piecas daļas) par pamatlīguma slēgšanas tiesībām, lai apmierinātu 
vajadzības pēc kultūras vidutājiem / mutiskajiem tulkiem dažādās valstīs. Attiecībā uz četrām daļām (2.–5. daļa) parakstītā 
un revidētā pamatlīguma kopējā summa četru gadu laikā bija 60 miljoni EUR. Šīs četras daļas tika piešķirtas vienam un tam 
pašam pretendentam, kurš bija pirmais pretendentu kaskādē. Līgumslēdzējs atbilda atlases kritērijos formulētajām finanšu 
prasībām (gada apgrozījums 1 miljons EUR), atskaitot vienā no trim iepriekšējiem gadiem, par ko tika noslēgts “piekļuves 
līgums” ar kādu bezpeļņas organizāciju, kura apņēmās darīt pieejamu līgumslēdzējam savu “apgrozījumu”. Finanšu regula 
neliedz paļauties uz citu struktūru finansiālo un ekonomisko spēju. Tomēr šajā gadījumā nav skaidrs, kā minēto 
“apgrozījumu” var darīt pieejamu, un nav konkretizēts organizācijas darbību raksturs un spēja nodrošināt sniedzamos 
pakalpojumus. Birojam bija jānoraida šis piedāvājums, jo tas neliecināja par atbilstību prasībām, kas izvirzītas pretendenta 
ekonomiskajai un finanšu spējai. Tādējādi pamatlīgums un visi ar to saistītie maksājumi ir nepareizi (2016. gadā netika 
veikti nekādi maksājumi).

KOMENTĀRI PAR IEKŠĒJĀS KONTROLES MEHĀNISMIEM

22. Īpašajā Eiropadomes sanāksmē 2015. gada 23. aprīlī un desmit punktu rīcības plānā migrācijas jomā, ko 2015. gada 
20. aprīlī pieņēma ārlietu un iekšlietu ministri, ir izteikts aicinājums dalībvalstīm nodrošināt visu migrantu pirkstu 
nospiedumu ņemšanu. Lai izpildītu šo prasību, bija neatliekami jāpalielina Grieķijas iestāžu spējas apstrādāt pirkstu 
nospiedumus. Šo uzdevumu Komisija uzticēja Birojam. Bija jāiegādājas un pēc tam kā dāvinājums jānodod Grieķijas valstij 
90 pirkstu nospiedumu skeneri un 90 ar tiem saderīgi datori (iekārtas) par 1,1 miljonu EUR saskaņā ar dotācijas nolīgumu 
starp Komisiju un Biroju. Saskaņā ar dotācijas nolīgumu iekārtas bija jāpiegādā policijas IT nodaļai Atēnās, no kurienes tās 
nosūtītu karstajiem punktiem Grieķijas salās. Šo darbību aprakstā bija noteikts, ka Biroja darbiniekiem ir jābūt uz vietas, lai 
nodrošinātu iekārtu pienācīgu piegādi, uzstādīšanu un pēc tam – īpašumtiesību nodošanu Grieķijas policijai. Tomēr Biroja 
darbinieki šo prasību neizpildīja un nebija uz vietas, un attiecīgo Grieķijas iestāžu apstiprinājums par to, ka iekārtas ir 
piegādātas karstajiem punktiem 2016. gada februārī un marta sākumā un ka tās tiek izmantotas tiem paredzētajiem 
mērķiem, tika saņemts tikai 2017. gada jūlijā.

23. Līgumslēdzēju iestāžu pienākums ir rakstiski pieprasīt sīkāku informāciju par cenas vai izmaksu sastāvdaļām, ja cena 
vai izmaksas šķiet pārmērīgi zemas, un ir jādod iespēja pretendentiem iesniegt savus apsvērumus (1). Divām daļām (3. un 
5. daļa) saistībā ar kultūras vidutāju / mutisko tulku pakalpojumiem dažādās valstīs (sk. arī 21. punktu) Birojs saņēma 
finanšu piedāvājumus, kas bija attiecīgi par 50 % un 31 % zemāki nekā nākamie zemākie piedāvājumi. Birojs neuzskatīja, ka 
ir jāprasa pretendentam sniegt plašākus skaidrojumus par pārmērīgi zemām cenām, lai gan šādos gadījumos tas ir 
nepieciešams.

24. Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IRD) 2016. gada oktobra ziņojumā norādīja, ka saistībā ar administratīvajiem 
izdevumiem nav pienācīga iepirkuma procedūru plāna un ka procedūru un saskaņā ar pamatlīgumiem noslēgto konkrēto 
līgumu uzraudzība ir vāja. Birojs un IRD vienojās par koriģējošas rīcības plānu.

25. Birojā 2016. gadā notika vairākas nozīmīgas pārmaiņas darba vidē – ne vien būtisks budžeta palielinājums un 
uzdevumu loka paplašināšanās, bet arī nozīmīgs darījumu skaita pieaugums, grāmatveža maiņa, ieskaitot vairākus pagaidu 
risinājumus, kā arī bezpapīra darbplūsmas ieviešana. Stāvokli, ko bija radījušas šīs ievērojamās pārmaiņas un nestabilitāte, 
neatviegloja ne grāmatvedības sistēmas atkārtota apstiprināšana, ne darījumu regulāras ex post verifikācijas sistēmas 
ieviešana (2).

26. Komisija 2014. gadā vairāk nekā 50 ES iestāžu un struktūru, tostarp Biroja, vārdā, parakstīja pamatlīgumu ar vienu 
līgumslēdzēju par programmatūras licenču, kā arī uzturēšanas un atbalsta pakalpojumu iegādi. Pamatlīgumslēdzējs darbojas 
kā starpnieks starp Biroju un piegādātājiem, kuri atbilst Biroja vajadzībām. Par šiem starpniecības pakalpojumiem 
pamatlīgumslēdzējs var uzcenot piegādātāju cenas par diviem līdz deviņiem procentiem. 2016. gadā kopējie maksājumi 
pamatlīgumslēdzējam sasniedza 534 900 EUR. Birojs nebija sistemātiski pārbaudījis un salīdzinājis cenas un prasītos 
uzcenojumus ar piegādātāju cenu piedāvājumiem un rēķiniem, kas izsniegti pamatlīgumslēdzējam.
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(1) Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 par Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro 
Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.), 151. pants.

(2) Atskaitot darījumus, ko veica saskaņā ar delegācijas nolīgumiem, kuri parakstīti ar Komisiju.



KOMENTĀRI PAR PAREIZU FINANŠU PĀRVALDĪBU UN DARBĪBAS REZULTĀTIEM

27. Komisijas uzdevumā tika sagatavots ārējs novērtējums par Biroja darbības rezultātiem 2011.–2014. gadā, un galīgais 
ziņojums tika iesniegts 2015. gada decembrī. Tajā tika apstiprināts Biroja pamatuzdevuma un pakārtoto uzdevumu 
būtiskums un tika secināts, ka galvenie uzdevumi kopumā ir īstenoti efektīvi un ka sagaidāmo rezultātu lielākā daļa ir 
sasniegta. Novērtējums atsaucās arī uz nepieciešamību palielināt darbību efektivitāti un pastiprināt sadarbību un 
saskaņotību ar citu ES un migrācijas jomā aktīvo starptautisko organizāciju un struktūru darbībām. Birojs ievieš Valdes 
apstiprināto darbības plānu, kurā ņemtas vērā paplašinātās pilnvaras, un galīgais īstenošanas ziņojums ir plānots 
2017. gada jūnijā.

28. Birojs iegādājās un uzstādīja 65 konteinerus, kas izmantojami kā mobili biroji karstajos punktos Grieķijā un Itālijā, 
par kopējo summu 852 136 EUR. Dažus konteinerus uzstādīja vietā, kur līdzīgus konteinerus, kas nepiederēja Birojam, 
vēlāk sagrāva nemieru laikā. Birojs nav apdrošinājis konteinerus pret šādu risku.

29. Birojs nav laikus atguvis visas debitoru saistības. PVN atmaksa par 2014. gadu (180 919 EUR) un 2015. gadu 
(245 960 EUR) 2016. gada beigās joprojām nebija atgūta.

BUDŽETA PĀRVALDĪBA

30. Pārnesumu līmenis apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, II sadaļā “Administratīvie izdevumi” ir augsts, 
proti, 2,5 miljoni EUR jeb 43,9 % (2015. gadā – 1 076 583 EUR jeb 36,9 %). Tās galvenokārt attiecas uz IT infrastruktūru, 
tulkojumiem un publikācijām, biznesa konsultācijām un Valdes sanāksmju izmaksām, par ko līgumus noslēdza 2016. gada 
beigās un/vai rēķinus izsniedza tikai 2017. gadā.

IEPRIEKŠĒJOS GADOS FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

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

Šo ziņojumu 2017. gada 17. oktobra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas 
palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus-Heiner LEHNE 
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PIELIKUMS

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads Palātas komentārs
Koriģējošā pasākuma statuss

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

2012

Vajadzētu uzlabot darbā pieņemšanas procedūru pārredzamību: nav 
pieradījumu, ka pirms pieteikumu izskatīšanas būtu noteikta 
kritēriju svērtā vērtība un minimālais punktu skaits, kas nepie-
ciešams uzaicinājumam uz interviju vai iekļaušanai rezerves 
sarakstā, vai arī ka pirms pieteikumu izskatīšanas būtu sagatavoti 
jautājumi intervijām un rakstiskajiem pārbaudījumiem.

Ieviests

2013
No visiem maksājumiem 446 (18 %) veica pēc Finanšu regulā 
noteiktajiem termiņiem. Vidējais maksājumu kavējumu ilgums bija 
21 diena.

Ieviešana nav sākta

2013 Seši no 16 iekšējās kontroles standartiem nav pilnībā īstenoti. Ieviešana ir sākta (2)

2013

Vajadzētu uzlabot darbā pieņemšanas procedūru pārredzamību: 
rakstisko pārbaudījumu un interviju jautājumi tika sagatavoti pēc 
pieteikumu izskatīšanas, tas palielina risku, ka individuāli pieteikumi 
ietekmē jautājumus; atlases komisijas ne vienmēr piešķīra punktus 
visiem paziņojumos par vakanci iekļautajiem atlases kritērijiem; 
atlases komisijas locekļu parakstītajā interešu konflikta deklarācijā 
par iespējamu interešu konfliktu tiek uzskatītas tikai personīgas 
attiecības un ir nepārprotami izslēgtas profesionālas attiecības; vienā 
konkrētā darbā pieņemšanas procedūrā tika konstatēta neatbilstība 
starp vienu attiecināmības kritēriju, kas norādīts paziņojumā par 
vakanci, un atbilstošo atlases kritēriju saistībā ar pierādītas 
profesionālās pieredzes gadu skaitu.

Ieviests

2014
Birojs veica 1 062 (28,6 %) maksājumus pēc Finanšu regulā 
noteiktajiem termiņiem. Vidējais maksājumu kavējumu ilgums bija 
24 dienas.

Ieviešana nav sākta (1)

2014

Birojā ir augsta personāla mainība, 2014. gadā no darba Birojā 
aizgāja 14 darbinieki, tostarp četri vadošie darbinieki. Šī augstā 
mainība ievērojami apdraud gada darba programmā un daudzgadu 
darba programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Ieviešana ir sākta (3)
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Gads Palātas komentārs
Koriģējošā pasākuma statuss

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

2014

Saskaņā ar izpilddirektora lēmumu EASO sanāksmju dalībnieki 
iedalās trijās kategorijās (A, B vai C) izmaksu atlīdzināšanai. 
2014. gadā sanāksmju apmeklētājiem atlīdzināja kopā 
997 506 EUR. “A” kategorijas dalībnieki, kuriem sanāksmēs 
jāuzņemas konkrēti pienākumi, saņem atlīdzību par transporta 
izdevumiem un dienasnaudu pēc vienotas likmes, taču “B” kategorijas 
dalībnieki saņem atlīdzību pēc vienotas likmes tikai par transporta 
izdevumiem. “C” kategorijas dalībnieki nav tiesīgi saņemt nekādu 
atlīdzību. To dalībnieku īpatsvars, kuri varēja saņemt atlīdzību 
“A” kategorijā, pieauga no 61 % 2013. gadā līdz 69 % 2014. gadā. 
Nav dokumentācijas, kas pamatotu dalībnieku iedalīšanu trijās 
kategorijās.

Ieviešana ir sākta (4)

2015

Birojs uzņēma saistības tikai par 14,5 miljoniem EUR jeb 93,7 % no 
apstiprinātā budžeta (2014. gadā – par 12,4 miljoniem EUR jeb 
84,7 %). Apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, 
pārnesumu līmenis bija augsts II sadaļā “Administratīvie izdevumi”, 
proti, 1 076 583 EUR jeb 36,9 % (2014. gadā – 635 492 EUR jeb 
28,7 %). Šie pārnesumi galvenokārt attiecas uz konsultāciju 
pakalpojumiem IKT attīstībai, par kuriem līgumi bija noslēgti 
2015. gada pēdējā ceturksnī (0,4 miljoni EUR), un ieguldījumiem 
IT infrastruktūrā (0,3 miljoni EUR), ņemot vērā gaidāmo papildu 
darbinieku pieņemšanu saskaņā ar budžeta iestādes 2015. gada 
nogales lēmumu paplašināt štatu sarakstu.

Neattiecas

2015

2015. gada novembrī Biroja direktors apstiprināja jaunu politiku 
pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku pieņemšanai darbā. Jaunajā 
politikā risināta lielāka daļa problēmjautājumu, uz kuriem Palāta bija 
norādījusi iepriekšējās revīzijās. Jaunās politikas īstenošana turpinā-
sies 2016. gadā, kad ir plānots pieņemt darbā daudzus darbiniekus.

Ieviests

(1) 2016. gadā Birojs veica 2 007 maksājumus jeb 41,29 % (2015. gadā – 1 024 jeb 29,2 %) pēc Finanšu regulā noteiktajiem termiņiem. 
Vidējais maksājumu kavējumu ilgums bija 35 dienas (2015. gadā – 29 dienas).

(2) 2016. gada beigās bija vēl jāievieš viens iekšējās kontroles standarts.
(3) 2016. gadā no darba aizgāja 17 darbinieki un tika pieņemti 70 jauni darbinieki. 2016. gada štatu sarakstā Birojam tika piešķirtas 

50 jaunas amata vietas.
(4) 2015. gadā sanāksmju apmeklētājiem atlīdzināja kopā 987 515 EUR. To dalībnieku īpatsvars, kuri varēja saņemt atlīdzību 

“A” kategorijā, samazinājās no 69 % 2014. gadā līdz 52 % 2015. gadā. 2016. gadā sanāksmju apmeklētājiem atlīdzināja kopā 
1 012 147 EUR. To dalībnieku īpatsvars, kuri varēja saņemt atlīdzību “A” kategorijā, samazinājās no 52 % 2015. gadā līdz 37 % 
2016. gadā.
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BIROJA ATBILDE

9.1. Birojs ņem vērā Palātas apsvērumu, taču EASO pieņēma lēmumu, pamatojoties uz faktu, ka izraudzītais uzņēmums 
bija vienīgais, kam bija kapacitāte izpildīt līgumsaistības.

9.2. Birojs ņem vērā Palātas apsvērumu un apņemas turpmāk nepieļaut līdzīgas situācijas. EASO darbības bija ļoti 
steidzamas bēgļu krīzes rezultātā, kas bija tobrīd ļoti aktuāla, kā arī dēļ nepieciešamības īstenot Padomes lēmumus attiecībā 
uz Birojam piešķirtajiem ārkārtas uzdevumiem un lai kompensētu dalībvalstu ekspertu trūkumu.

Šajos ārkārtas apstākļos izraudzītais pakalpojumu sniedzējs bija tas pats, ar ko agrāk viena cita ES aģentūra Grieķijā bija 
parakstījusi līgumu. EASO paļāvās uz atbilstību finansiālās kapacitātes pārbaudēm, ko veica minētā aģentūra. Lēmums tika 
dokumentēts un apstiprināts kā izņēmuma kārtas pieprasījums.

Vienlaikus EASO ir izsludinājis jaunu atklātu konkursu ar mērķi parakstīt jaunu pamatlīgumu.

21. Birojs ņem vērā Palātas atzinumu. EASO spēja darboties atbilstoši piemērojamam noteikumam. Judikatūrā par 
paļaušanos un atsevišķiem subjektiem ir vieta dažādai interpretācijai, un EASO uzskata, ka ir rīkojies atbilstīgā veidā.

22. EASO reaģēja uz steidzamu nepieciešamību palielināt pirkstu nospiedumu noņemšanas kapacitāti Grieķijā, iepērkot 
aprīkojumu un nogādājot to Grieķijas policijai 2016. gada 12. februārī un 2016. gada 2. martā.

Tāpēc pastāvēja nepieciešamība sākt konkursa procedūru pirms dotācijas līguma parakstīšanas, kas tika parakstīts 
2016. gada 3. martā. EASO darbiniekiem nebija iespējams būt klātienē, lai apstiprinātu EURODAC iekārtu montāžu, tāpēc 
ka līgums par dotāciju tika parakstīts pēc tam, kad iekārtas jau bija instalētas un policija jau bija sākusi to izplatīšanu 
atbalsta vienībām.

Birojs 2016. gada 23. maijā bija vispirms oficiāli pieprasījis no Grieķijas valdības apstiprinājumu par aprīkojuma piegādi un 
montāžu atbalsta vienībās, bet saņēmis to tikai 2017. gada 20. jūlijā.

23. Birojs ņem vērā Palātas apsvērumus.

24. Birojs ņem vērā Palātas komentāru un atsaucas uz faktu, ka daudzas plānā minētās darbības jau ir tikušas īstenotas.

25. Birojs ņem vērā Palātas komentāru, bet atsaucas uz faktu, ka jaunu atzinumu par bilanci izsniedza neatkarīgais 
ārējais eksperts. Tomēr grāmatvedības sistēmas atkārtota validācija ir ieplānota 2017. gadā. Ex post verifikācijas stratēģija 
tiks izskatīta vidējam termiņam.

26. Birojs ņem vērā Palātas komentāru un informē Palātu, ka atbilstoši Revīzijas palātas uzskatam par jautājumu saistībā 
ar sistemātiskas pārbaudes ieviešanu Birojs ieviesīs sistemātisku pārbaudi katrai kotēšanai virs 135 000 EUR no 2018. gada 
1. janvāra.

28. Birojs ņem vērā Palātas komentāru, bet atsaucas uz faktu, ka EASO valde nolēma, ka apdrošināšanas iegāde nebija 
rentabla.

29. Atbilstoši valstu iestāžu noteiktajai izmaiņai PVN deklarācijas sāka iesniegt reizi ceturksnī nevis gadā, tāpēc vajadzēja 
atkārtoti iesniegt pieprasījumus PVN atlīdzinājumiem par 2014. un 2015. gadu katram ceturksnim.

30. Birojs ņem vērā Palātas komentāru, bet atsaucas uz faktu, ka budžeta grozījumu dēļ otrajā pusgadā maksājumi par 
attiecīgajām saistībām uzkrājās pēdējā ceturkšņa laikā un tas noveda pie Palātas minētajām sekām. 
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