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Šī preses relīze sagatavota, lai sniegtu kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas sagatavotajiem gada ziņojumiem par ES aģentūrām. 
Īpašie gada ziņojumi ir pieejami Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu. 
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ES aģentūras: “Pārskati ir “tīri”, un darījumi lielākoties atbilst 
noteikumiem,” ziņo revidenti 

Eiropas Revīzijas palāta ir sniegusi revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par 
Eiropas Savienības 41 aģentūras pārskatiem un tos apstiprinājusi kā ticamus. Arī par 
40 aģentūru finanšu darījumiem revidenti ir snieguši revīzijas atzinumus bez iebildēm un vienu 
atzinumu ar iebildēm. 

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.  

“ES aģentūras sniedz nozīmīgu ieguldījumu politikas virzienu un programmu īstenošanā tādās 
Eiropas iedzīvotāju ikdienas dzīvei būtiskās jomās kā veselība, drošība, drošums, brīvība un 
tiesiskums,” teica par aģentūru ikgadējām revīzijām atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis 
Rimantas Šadžius. “Tāpēc mēs, revidenti, ar prieku paziņojam, ka aģentūru pārskati sniedz 
patiesu priekšstatu par to finansēm un ka to ieņēmumu un maksājumu darījumi lielākoties atbilst 
noteikumiem. Tomēr esam sagatavojuši vairākus ieteikumus, īpaši attiecībā uz aģentūru darbības 
efektivitātes turpmākiem uzlabojumiem.” 

Revidenti secināja, ka visu aģentūru (41) iesniegtie pārskati bija ticami, t. i., tie visos būtiskajos 
aspektos patiesi atspoguļoja aģentūru finanšu stāvokli, to darbības rezultātus un naudas plūsmas 
2016. gadā. Turklāt par 40 aģentūrām revidenti secināja, ka pārskatiem pakārtotie finanšu 
darījumi bija likumīgi un pareizi, t. i., tie atbilda attiecīgajiem noteikumiem. Attiecībā uz Eiropas 
Patvēruma atbalsta biroju revidenti sniedza atzinumu ar iebildēm, jo nebija ievēroti publiskā 
iepirkuma principi. 

Dažām aģentūrām revidenti norādīja uz jomām, kas jāuzlabo, taču tas neietekmēja revīzijas 
atzinumus. Publiskajā iepirkumā joprojām ir tendence rasties kļūdām, un tas apdraud ieguldīto 
līdzekļu labāko atdevi, turklāt dažās aģentūrās problēmas radīja arī cilvēkresursu pārvaldība. Lai 
uzlabotu izmaksu efektivitāti un samazinātu kontroles riskus, revidenti iesaka aģentūrām apsvērt 
iespēju harmonizēt informācijas sistēmas, ko tās izmanto līgumu un cilvēkresursu pārvaldībai. 
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Šo revīziju uzmanības centrā nebija lietderība, tomēr revidenti ņēma vērā visus riskus, ko radīja 
vāja darbības rezultātu vai finanšu pārvaldība. Revidenti atzina, ka aģentūru budžeta pārvaldība 
kopumā kļūst labāka, tomēr dažas aģentūras brīdināja par joprojām lielo uz nākamo gadu 
pārnesto līdzekļu apmēru un citas – par budžeta vajadzību pārvērtēšanu. Revidenti minēja 
iespējamo ietekmi, ko uz vairāku aģentūru ieņēmumiem un darbību radīs Apvienotās Karalistes 
izstāšanās no Eiropas Savienības, un īpaši atzīmēja, ka divas Londonā izvietotās aģentūras vēl 
nespēja sniegt ticamu aplēsi par izmaksām nākotnē.  

Revidenti ziņoja, ka aģentūru ārējie novērtējumi kopumā bija pozitīvi, un tajos sniegto ieteikumu 
īstenošanai tika sagatavoti rīcības plāni, ziņoja revidenti. Taču attiecībā uz dažām aģentūrām nav 
regulatīvas prasības veikt ārēju novērtēšanu vai arī laikposms starp novērtēšanām ir pārāk ilgs. 

Piezīmes izdevējiem 

2016. finanšu gadā Eiropas Revīzijas palāta revidēja 32 decentralizētas aģentūras, sešas 
izpildaģentūras un trīs citas struktūras. Revidenti veica analīzi, pārbaudīja atsevišķus ieņēmumu 
un maksājumu darījumus, novērtēja galvenos kontroles mehānismus aģentūru pārraudzības un 
kontroles sistēmās, kā arī vajadzības gadījumā izmantoja citu revidentu darbu. Šodien viņi 
publicēja kopsavilkumu par saviem konstatējumiem, kurus izmanto Eiropas Parlaments un 
Padome vai citas budžeta izpildes apstiprinātājiestādes. 

Visu aģentūru (izņemot Vienotā noregulējuma valdi, kuras budžetu gandrīz 12 miljardu EUR 
apmērā veido kredītiestādes) 2016. gada budžets bija aptuveni 3,4 miljardi EUR. Aptuveni 
2,4 miljardus EUR finansēja no ES budžeta, un apmēram vienu miljardu EUR finansēja no maksām 
un ekonomikas dalībnieku, ES dalībvalstu un citu valstu tiešajām iemaksām. 2016. gada beigās 
aģentūrās strādāja 10 364 darbinieki, un salīdzinājumā ar 2015. gadu darbinieku skaits 
galvenokārt saistībā ar jauniem uzdevumiem bija palielinājies aptuveni par 500. 

Gada ziņojumi par ES aģentūrām, tostarp to atbildes un kopsavilkuma dokuments “ES aģentūru 
2016. gada revīziju īss apraksts”, ir pieejami ERP tīmekļa vietnē ES 23 valodās. 

 


