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ES aģentūru dotācijas: “joprojām ir nepilnības”, uzskata 
revidenti 
Tikko publicētajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā revidenti konstatē nepilnības veidā, kādā 
ES aģentūras pārvalda to piešķirtās dotācijas. Jau vairākus gadus revidenti ir kritizējuši aģentūru 
dotāciju kontroles sistēmas. Lai gan revidētās aģentūras tagad kopumā ievēro noteikumus, tika 
konstatētas nepilnības saistībā ar darbības rezultātu uzraudzību un novērtēšanu. Tika konstatēti 
gadījumi, kad atlases un dotāciju piešķiršanas procedūras pilnībā neatbilda pārredzamības un 
vienlīdzīgas attieksmes pamatprincipiem. Revidenti brīdina, ka joprojām ir arī iespējami interešu 
konflikti.  

Revidenti pārbaudīja sistēmas un kontroles mehānismus, kas ieviesti piecās aģentūrās: Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūtā, par ārējām robežām atbildīgajā aģentūrā FRONTEX, Eiropas Vides 
aģentūrā, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrā. Kopā 
skaitot, šīs piecas aģentūras ir piešķīrušas vairāk nekā 90 % kopējā dotāciju finansējuma 2013.–
2015. gadā, kad tas sasniedza 740 miljonus EUR. 

Revidenti secina, ka, kaut arī revidētās aģentūras kopumā piešķīra un izmaksāja dotācijas saskaņā ar 
noteikumiem, lielākā daļa aģentūru nepietiekami apsvēra alternatīvas finansēšanas iespējas un dažos 
gadījumos dotācijas nebija visefektīvākais instruments. Vairākumam revidēto aģentūru bija iespējams 
pilnveidot dotāciju piešķiršanas procedūras, kontroles sistēmas un darbības rezultātu novērtēšanu. 
Revidenti uzskata, ka aģentūras pienācīgi neizvērtēja dotāciju efektivitāti.  

“Dotācijas kopumā veicināja šo aģentūru politikas īstenošanu,” teica par šo ziņojumu atbildīgais 
ERP loceklis Dr Louis Galea. “Bet aģentūras nebija izveidojušas pienācīgas uzraudzības un novērtēšanas 
sistēmas ar dotācijām finansētajām darbībām.” 

Visām aģentūrām, kuras izmanto dotācijas, revidenti iesaka: 

• pirms dotāciju piešķiršanas izvērtēt, vai dotācijas ir visefektīvākais instruments. Kad vien tas ir 
pamatoti nepieciešams, jāizmanto vienkāršoti izmaksu modeļi un tiešā dotāciju piešķiršana; 
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• darba programmās norādīt, kuras darbības paredzēts īstenot ar dotācijām, pievēršot īpašu 
uzmanību konkrētajiem mērķiem un paredzamajiem rezultātiem, kas jāpanāk, kā arī norādīt 
plānotos finanšu resursus un cilvēkresursus, kas nepieciešami dotāciju darbību īstenošanai; 

• ja tiek piemērotas īpašas dotāciju piešķiršanas procedūras – ieviest oficiālas iekšējās 
procedūras, kas nodrošina pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principu ievērošanu un 
pasargā no iespējamā interešu konflikta; 

• vēl vairāk stiprināt savas pārbaudes sistēmas saistībā ar dotāciju projektu īstenošanu; 
• ieviest darbību rezultātu uzraudzības un ziņošanas sistēmas, pamatojoties uz galvenajiem 

izpildes rādītājiem, kas vērsti uz koprezultātu un ietekmi, kā arī pamatojoties uz ex post 
novērtējuma rezultātiem. 

 

Īpašais ziņojums Nr. 12/2016 “Aģentūru dotāciju izlietojums: ne vienmēr atbilstīgs vai uzskatāmi efektīvs” ir 
pieejams 23 ES valodās ERP vietnē eca.europa.eu. 

 


