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Eiropas Komisijai ir vēl vairāk jānostiprina pārvaldība, secina
ES revidenti
Saskaņā ar jaunāko Eiropas Revīzijas palātas ziņojumu Eiropas Komisijai ir vēl vairāk jānostiprina pārvaldība
visā iestādē, lai būtu risināti svarīgi riska faktori. Revidenti atzīst, ka nesenās organizatoriskās reformas
Komisijā daļēji mazina tā dēvēto norobežošanās un noslēpumainības kultūru, tomēr vairākās jomās Komisija
novirzās no starptautiskās labākās prakses vai arī to nepiemēro pilnībā.
Revidenti izvērtēja Komisijas pārvaldības sistēmu, galveno uzmanību pievēršot revīzijai, finanšu pārvaldībai un
kontrolei, lai noteiktu, vai minētās jomas atbilst labākajai praksei un iestādes vajadzībām. Pēc tam, kad
2000. gadā atkāpās Žaka Santēra vadītā Komisija, tika apstiprināta Baltā grāmata “Komisijas reforma”, kuras
mērķis bija modernizēt iestādes pārvaldību. Taču kopš tā laika labākā prakse ir turpinājusi attīstīties. Lai gan ir
veikti noteikti pasākumi, revidenti konstatēja, ka vairākās jomās Komisija vai nu novirzās no starptautiskajām un
publiskajām struktūrām ieteiktās labākās prakses, vai arī to nepiemēro pilnībā.
“Sakārtota pārvaldība ir prioritāte kā publiskajā, tā privātajā sektorā,” sacīja par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas
Revīzijas palātas loceklis Lazaros S. Lazarou. “Komisijas pašreizējā pārvaldības kārtība darbojas pieņemami, bet
tā ir jāatjaunina. Komisijas pārvaldībai ir jābūt labākajam paraugam, labākās prakses attīstības līderei.”
Nesenās organizatoriskās reformas ir labs sākums, kā risināt dažus riska faktorus, kas piemīt tā dēvētajai
norobežošanās un noslēpumainības kultūrai, secina revidenti, bet Komisijai vēl vairāk ir jānostiprina pārvaldība
visā iestādē kopumā.
Revidenti norāda, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests galveno uzmanību pievērš iekšējai kontrolei, savukārt
atbildība par ārpus Komisijas veikto izdevumu pārraudzību ir uzticēta konkrētajiem direktorātiem un
struktūrvienībām. Tas ierobežo Revīzijas progresa komitejai pieejamo informāciju. Komisijas Revīzijas progresa
komitejas loma un sastāvs ir ierobežotāki nekā līdzīgu starptautisku struktūru revīzijas komitejām.
Palātas revidenti atzinīgi novērtē to, ka Komisija nesen sākusi pārskatiem pievienot arī nefinansiālu informāciju.
Tomēr Komisija joprojām kopā ar pārskatiem sniedz mazāk nefinansiālas informācijas nekā citas salīdzināmas
organizācijas.

Šī preses relīze sagatavota, lai sniegtu kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas pieņemto īpašo ziņojumu.
Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu.
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Revidenti iesaka Komisijai
•

paskaidrot iemeslus, ja tā nolemj novirzīties no labākās prakses;

•
aicināt Iekšējās revīzijas dienestu veikt vairāk revīzijas darba saistībā ar augsta līmeņa pārvaldības
jautājumiem;
•

pabeigt iekšējās kontroles sistēmas pieskaņošanu labas pārvaldības principiem;

•

gada pārskatus publicēt agrāk;

•
apkopot jau pieejamo informāciju vienotā pārskatatbildības ziņojumā (vai ziņojumu kopumā), kurš
savlaicīgi iesniedzams revīzijai;
•

katru gadu publicēt kļūdu līmeņa aplēsi, pamatojoties uz konsekventu metodoloģiju;

•

regulāri atjaunināt un publicēt informāciju par savu pārvaldības sistēmu;

•
pārveidot Revīzijas progresa komiteju par revīzijas komiteju, kurā vairākums locekļu ir neatkarīgi ārējie
eksperti, un paplašināt tās mandātu.
Īpašais ziņojums Nr. 27/2016 “Pārvaldība Eiropas Komisijā: vai tiek izmantota labākā prakse” ir pieejams
23 ES valodās.
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